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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots, benvinguts, els agrairia, senyores diputades
i senyors diputats, que vagin prenent lloc... i als acompanyants
del Sr. Conseller també, que són una colAlecció i no sé si hi
cabran tots i totes, però en diferents llocs segur que sí.

Com deia, bon dia, senyores diputades i senyors diputats, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que crec
que sí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Bon dia, Sr. President, Alejandro Sanz sustituye Santiago
Tadeo, muchas gracias,

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix Vicent Serra. 

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Bon dia, Sr. President. Margalida Duran substitueix Carles
Veramendi.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Bon dia, María José Bauzá substitueix Rosa María Bauzá.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miguel Jerez substitueix Fernando
Rubio i Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no hi ha més substitucions perquè quasi, quasi no
es pot. 

Compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i
Benestar Social, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

Assisteix a la comissió el Sr. Martí Sansaloni i Oliver,
conseller de Salut, Familia i Benestar Social, ve acompanyat de
la Sra. Lucía Matías i Bermejo, secretària general; de la Sra.
Margalida Ferrando i Barceló, directora general de Familia,
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial; del
Sr. Federico Sbert i Muntaner, director general de Salut Pública
i Consum; del Sr. Miquel Tomàs i Gelabert, director general del
Servei de Salut; del Sr. Bartomeu Alcover i Bisbal, secretari
general del Servei de Salut; de la Sra. Manuela Meseguer i
Barrios, directora de l’Institut Balear de la Dona; del Sr. Javier
Ureña i Morales, gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris
i Assistencials de les Illes Balears; de la Sra. ApolAlònia Socias
i Socias, gerent de S’Estel; de la Sra. Aránzazu Mulet i Alonso,
cap de Gabinet; de la Sra. Clara Gómez i Garcia, cap de Premsa;
del Sr. Andreu Sierra i Galbarro, director d’Infraestructures i

Serveis Generals del Servei de Salut; del Sr. Vicente Juan i
Verger, director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut; de
la Sra. Aina Galmés i Trueba, directora econòmica i Gestió; de
la Sra. Esperanza Leal i Feito, cap d’administració de la
Fundació Banc de Sang i Teixits; de la Sra. María Garrido i
Pascual, directora de l’Oficina de Defensa del Dret del Menor;
de la Sra. Susanna Pérez i Sánchez, directora de Gestió i
Pressupost; i del Sr. Miquel Caldentey i Tous, director
assistencial del Servei de Salut. 

Per començar té la paraula el Sr. Martí Sansaloni per fer
l’exposició oral sense limitació de temps. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President d’aquesta comissió, moltes
gràcies a tots els membres del meu equip, que m’acompanyen,
moltes gràcies, senyors diputats que un dia de vaga general heu
primat..., jo respect totalment la llibertat d’acudir a la vaga, però
vos agraesc que hagueu acudit aquí per valorar i acceptar en
aquesta compareixença un debat amb qui vos parla per tal de
valorar la política de benestar social i de salut de cara a l’any
2013.

Ja tendré ocasió de parlar-ne també, en privat o en altres
compareixences, amb els representants d’altres formacions
polítiques perquè avui les seves cadires estan buides i que com
deia a les meves primeres paraules, respect totalment, perquè és
un dia de vaga general.

Dit això, el que vull llançar com a primera idea d’aquest
pressupost que venc aquí a exposar i a defensar com a conseller
de Salut, Família i Benestar Social és que la situació econòmica
és difícil, és una situació econòmica que crec que cadascú té el
seu parer quant als orígens i quant a la profunditat de la situació,
però el que és clar és que venim a presentar uns pressuposts
restrictius. No seré jo qui vengui aquí ni a enganar ningú ni a dir
mitges veritats. Són uns pressuposts que, comparativament amb
l’any 2012, el pressupost global, i intentaré començar des de
tota la comunitat fins a..., una breu pinzellada a tota la
comunitat per baixar a la meva àrea de responsabilitat.

Són uns pressuposts restrictius, només veient les xifres del
pressupost inicialment aprovat de l’exercici 2012, el pressupost
de la comunitat que en aquest moment tenim és de 3.675
milions d’euros. El pressupost que venc a defensar, la part de
Salut, Família i Benestar Social, representa una part
considerable d’aquest pressupost, però el pressupost per a
aquest 2013 de tota la comunitat, d’aquests 3.675 es redueixen,
el total de tot el Govern de les Illes Balears, a 3.574 milions
d’euros.

Això suposa una baixada de més 100 milions d’euros
exclusivament en aquest gran nombre. Si a més, gratam un
poquet més, estic segur que vostès, senyors diputats, ho han fet
i entram només al concepte de despeses financeres, sense entrar
en el 3 i el 9, sinó que no només en el tema de despeses
financeres, ja hem de sumar a aquest pressupost ja de per sí
restrictiu 91 milions d’euros addicionals. Per tant, ens estam
emmarcant en un pressupost inicialment aprovat de 192 milions
d’euros manco respecte del pressupost que vàrem aprovar i que
tenim vigent, 192 milions d’euros manco suposa una baixada
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neta del pressupost total de la comunitat autònoma del 5,22%
segons els meus càlculs. Aquest càlcul surt del 192 respecte de
les xifres que abans he donat.

Per tant, no venc aquí -com deia- a enganar ningú, però sí
que aquest pressupost restrictiu, dur i que serà de per si
complicat, a allò que és l’àrea de Salut, Família i Benestar
Social es veu afectat en una reducció d’un 3,34%, que passa de
1.302 milions d’euros l’any 2012 a 1.259 l’any 2013.

La interpretació és que del total a repartir a nosaltres ens han
llevat manco que als altres i que els pressuposts són restrictius
perquè els darrers aprovats en aquesta comunitat, la situació
econòmica encara era un poquet millor que l’actual, crec que
cap d’aquestes persones que seuen dins aquesta sala -i dic que
no entraré a analitzar les causes ni les motivacions de la crisi a
la quan ens han abocat- però sí que la situació ara és pitjor que
fa un any i aquest empitjorament, el que han de salvar aquests
pressuposts és l’essència i la importància que la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social representa dins aquest govern.

Som aquí per intentar contestar totes quantes preguntes
vostès em formulin, com més me’n facin, més content estaré
perquè aquí del que es tracta és d’establir un diàleg en positiu i
productiu per tal que aquests pressuposts que, com a eina de
gestió hem de mantenir durant tot el 2013, surtin el més polits
possible. Crec que és obligat, per responsabilitat de tots els que
seiem aquí, que els ciutadans de les Illes Balears tenguin la
millor prestació de serveis socials possible i que puguem pagar
i la millor assistència sanitària i de qualitat.

Per tant, i ja per tancar el que són els grans nombres
d’aquest pressuposts, el pressupost de la comunitat autònoma té
una baixada d’un 5,22 i la nostra conselleria, de Salut, Família
i Benestar Social només -i em sap molt de greu dir-ho- el
“només” no reflecteix la realitat, perquè creguin-me que em fa
mal al cor el fet de dir que baixam un 3,34, però aquesta és la
realitat que hem de reconèixer des del primer moment perquè no
ens hem d’enganar. Això és el que hem de poder complir a
finals d’any i, per tant, les regles clares des del primer moment.

No em posaré... no faig comptes que m’enganxeu en
renuncios a posteriori, per tant, venc a defensar aquest
pressupost com a eina de gestió, com a eina de gestió per al
benestar social i per a la sanitat d’aquestes Illes Balears i ja vos
vull dir des del primer moment que serà un pressupost suficient
i en contestació a la pregunta parlamentària que em varen fer al
dia d’ahir, que només es referia a la part de sanitat, en
contestació al diputat, al Sr. Thomàs, li vaig dir que creia que el
pressupost seria suficient i que ho creia fermament, em reafirm
en les meves paraules, com vos deia, ahir mateix ja ho vaig
explicar públicament.

Entrarem per parts perquè a pesar de tenir els temps
ilAlimitat m’agradaria establir aquest debat fructífer i en positiu
amb la part de l’oposició que avui està representada en aquesta
compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social.

Començaré per la part de benestar social. La part de benestar
social ha tengut un increment d’un 13,24% associat
exclusivament al que és la partida de dependència. La partida de
dependència... totes les partides, perdó, les partides de benestar
social, de dependència i la partida corresponen a salut són
partides ampliables. L’any passat ja va ser objecte de debat el
concepte d’ampliable, a causa de les incerteses que puguin
sorgir durant l’exercici que ve hem considerat oportú per tenir
la màxima previsió de cara al compliment del pagament de la
nòmina de dependència d’incloure-hi aquests 10 milions extres
per ampliar la cobertura que pressupostàriament de forma inicial
ja presentam a començament d’any.

Vull recordar -i em sap greu que no hi sigui- que aquí la Sra.
Santiago va defensar en el darrer pressupost que el pacte de
progrés va presentar i és al Diari de Sessions i és a molts de
mitjans publicat entre cometes l’èxit que va suposar per a ella
aconseguir que la partida de benestar social referent a
dependència, que tenia menor cobertura que l’actual, fos
ampliable.

Per què dic això? Perquè el que hem fet ha estat, apostant
per la seguretat de totes les persones dependents, assegurar-los
la prestació d’aquesta cobertura, ampliam els mesos de
cobertura si bé ampliarem en allò que faci falta perquè és una
partida que, com bé sabreu, senyors diputats, té entrades i
sortides.

Per tant, el primer dels conceptes que m’agradaria destacar
és l’increment, a causa d’aquesta partida de dependència, del
13,24% del departament de benestar social, associat
principalment a dependència i com vos deia és un èxit que la
Sra. Santiago va aconseguir, que aquesta partida fos ampliable
i, per tant, el compromís d’aquest conseller és que aquesta
partida sigui suficient i si no ho és s’ampliarà per pagar la
dependència des d’1 de gener fins a 31 de desembre.

Asseguram també els programes, s’hauran d’ajustar les
despeses, però el que hem de fer és considerar allò que és
essencial des del punt de vista estructural per a la sanitat i per al
benestar social. Em referesc als centres assistencials, a les
mesures judicials, a la protecció social, a la protecció del menor,
al programa de família, al programa de planificació, a les
pensions i als centres base, igual que a la Fundació S’Estel. La
Fundació S’Estel en aquest sentit continuarà amb la gestió per
part de la fundació, l’institut socioeducatiu S’Estel que gestiona
les mesures i els centres d’internament tancat i semi obert amb
un pressupost de 6.788.168 euros. 

Vos vull dir que el programa de mesures judicials també
cobreix el temes d’Es Pinaret, Es Fusteret, Es Mussol i el CIS
amb les mesures de compliment en règim obert, la qual cosa no
vol dir que no s’hagin de redefinir conceptes d’intervenció i del
model socioeducatiu de la fundació millorant la supervisió dels
diferents programes i centres. Potenciarem la intervenció
terapèutica del delicte com a objectiu principal de l’internament
i la prevenció de la reincidència amb la creació de dos nous
programes, el programa d’abordatge terapèutic que aborda el
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delicte creant grups terapèutics per tipologia de delicte,
tractament de la violència intrafamiliar, tractament dels
robatoris i dels no retorns. I el segon programa que també
impulsarem és el conveni de colAlaboració amb la Fundació
Projecte Jove per crear un nou recurs d’internament, de
tractament de les mesures d’internament terapèutic per consum
de drogues amb règim semi obert i obert, d’aquesta manera
s’aborda el delicte en una àrea d’intervenció especialitzada en
el consum per augmentar l’èxit de la intervenció, prevenció, de
la reincidència i a la vegada la deshabituació de drogues. A
través d’aquest programa es mantindran també els programes i
serveis existents, amb especial incidència en les actuacions que
persegueixen la formació i inserció dels menors i joves
infractors i la prevenció, com és el programa ALTER.

Com deia, els programes es mantenen i també mantindrem
la Fundació d’atenció i suport a la dependència i promoció a
l’autonomia personal que es va crear temps enrere.

L’origen d’aquest fons és el capítol 4, de centres
assistencials, fruit del copagament assistencial tendrà una font
d’ingrés d’1.650.468 euros i pressupostàriament d’aquest
capítol entren també 13.475.000 euros. Fa un pressupost total de
15.125.468 euros. 

Gestionarem la residència de Son Güell, Oms, Sant Miquel,
el Centre de Dia de Can Clar de Llucmajor, continuarem
cofinançant el tema del concert amb la residència de Pollença i
Sant Joan i els dos centres de Petra i Puigpunyent, que es
dimensionaran totes aquestes estructures que es mantenen des
de la Fundació Balear de la Dependència redimensionant per
l’ajust necessari i suficient perquè continuïn oberts.

També és cert que a les residències hem hagut d’amortitzar
places, hem hagut d’amortitzar places a causa que teníem sobre
plantilles, que vàreu autoritzar, durant anys de la vostra
responsabilitat política, ràtios per damunt del que l’Estat
demana i aquest és l’ajustament que en aquests moments duim
a terme per tal de complir amb la qualitat assistencial
residencial a què les ràtios i les normes estatals ens obliguen i
que són d’obligat compliment. En aquests moments demanam
la implicació de tots els professionals, és molt dur el fet d’haver
de prendre aquestes mesures, però amb la cobertura legal
necessària no ens queda més remei que ajustar-nos a allò que
aquests ràtios ens demanen i ens exigeixen.

Per tant, crec que queda suficientment explicada la part de
benestar social. No vull deixar d’agrair a totes les entitats
socials que fan una tasca que si l’haguéssim de fer nosaltres ens
costaria molts més doblers. Des d’aquí i encara no he tengut
temps de reunir-me amb elles, però ho faré en breu i dins la
setmana que ve i crec que entendran el motiu pel qual no he
pogut mantenir aquestes reunions que m’interessen molt, ens
estan prestant un servei molt més barat del que ens costarien si
ho féssim des del servei públic, així com s’entenen actualment
els sistemes de prestació que fundacions com per exemple Estel
de Llevant o determinats centres de dia, Girasol, que serveixin
d’exemple, si bé la llista seria molt més llarga, si nosaltres
haguéssim de prestar aquests serveis. Per tant, paraules de
reconeixement absolut a totes, totes, totes i no m’agafin
l’exemple de dues en concret, a totes les entitats socials que ens
ho faciliten moltíssim, els necessitam i ens hi asseurem tantes
vegades com sigui necessari, igual també als professionals que

tenim fent feina a les residències i als diferents departaments de
la direcció general de la fundació, tant S’Estel com la Fundació
Balear de la Dependència i d’altres.

Dit això, passarem al capítol de salut, que... es diferencia
Direcció General de Salut Pública, Direcció General del Servei
de Salut i la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
que en aquests moments encara no ha nomenat un nou director
general, però que es farà pròximament. Com comprendreu és
d’on venc i vos defensaré a títol personal aquelles mesures que
s’han d’implantar i donaré resposta, si ho considerau, d’aquelles
que s’han pres fins al moment d’avui.

No em vull deixar l’Institut Balear de la Dona, no me’l vull
deixar, des del reconeixement i ficant-lo també dins Benestar
Social perquè els pressuposts que s’han presentat des de la
conselleria han estat ajustats als programes, però es continuaran
mantenint els programes si bé tal vegada S’Estel associï també
determinats centres d’acollida per tal de gestionar-los de la
manera més eficient possible. 

Al mateix temps, veim en cada programa, conveni,
subvenció els arguments legals pels quals han estat creats,
donarem compliment a la legalitat de la Llei de violència de
gènere i d’altres que en aquests moments són d’afectació,
m’agradaria que hi hagués la Sra. Santiago perquè segur que em
podria aportar savieses a l’hora de com optimitzar i millorar
aquests processos, ocasió tendrem al futur, però estic obert a
qualsevol proposta per tal de millorar i fer més eficient aquest
institut. Perdonau, ho tenia inclòs al discurs, però en no dur-lo
escrit de manera totalment coordinada i tenir els fulls a part,
corria el risc de deixar-me’l.

Passant al tema de salut, el que els vull dir és que està dividit
entre Servei de Salut, Direcció General de Salut Pública i
Consum, que inclou allò que era abans Salut Pública,
Avaluació, Acreditació i la Direcció General de Consum i les
fundacions, tant la d’investigació sanitària de les Illes Balears,
que ja s’ha fusionat amb la Fundació Mateu Orfila i el Banc de
Sang i Teixits, que fins ara també assumia jo les funcions de
gerència.

Des de la Direcció General de Salut Pública el que farem és
potenciar al màxim tot tipus de prevenció, perquè la salud de la
población no es sólo un asunto de política sanitaria, los
factores culturales, sociales, ambientales, económicos, así
como las distintas intervenciones sobre la sociedad y el medio,
determinan el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra
población, así como la adaptación a su entorno. Desde la
Dirección General de Salud Pública y Consumo se destinan
todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, en base a la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad. Se destinan esfuerzos a la formación de
profesionales y acreditación de centros sanitarios, además de
trabajar a favor de la educación y defensa de los derechos de
los consumidores de esta comunidad. 
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La promoción de la salud, en base a la implantación de
hábitos y estilos de vida saludables, pasa por trabajar en el
campo de la nutrición, el ejercicio físico y la eliminación de
malos hábitos, tabaquismo, alcoholismo, drogas, etc., por ello,
además de los programas habituales de esta dirección general,
se presentará próximamente las rutas saludables en
combinación con ayuntamientos y servicio de salud. Este
proyecto potenciará el turismo urbano, pequeño comercio y
campo de la restauración, presentándose como activos en
salud. Todo ello teniendo como punto de referencia los centros
de salud.

Importante es la centralización de la compra de vacunas,
que en este caso ya hemos conseguido un ahorro de más de
190.000 euros. La labor de inspección y vigilancia en la
sanidad medioambiental por parte de Salud Pública nos
garantiza alimentos e instalaciones adecuadas, como
mataderos e industrias cárnicas, control de las aguas de baño
y de consumo humano.

Apostamos por la formación continuada de nuestros
profesionales y de nuestros especialistas en formación. Se está
trabajando para dotar a esta comunidad autónoma de
especialidades claramente deficitarias y en este sentido, se han
iniciado los trámites pertinentes para la acreditación de la
Unidad Docente Multiprofesional de geriatría en el Hospital
San Juan de Dios. 

Coordinación de transplantes. Debemos seguir siendo
líderes en este campo, agradeciendo la solidaridad de los
baleares a la hora de la donación de órganos y tejidos. 

Aquí hi ha hagut un canvi de coordinador autonòmic, vull
agrair la feina d’Antoni Gayà, i Miguel Agudo ha assumit les
noves tasques de coordinació.

Abrimos y aplicamos en toda su amplitud, el Decreto de
voluntades anticipadas, dando acceso a las mismas a los
profesionales que defienden a los ciudadanos que hacen uso
habitual de la sanidad privada. 

Y no nos olvidamos de los consumidores. Trabajando para
la divulgación y defensa de sus derechos se ha trabajado
intensamente en el control de mercados en labores de
inspección y vigilancia de productos seguros para nuestros
ciudadanos. Agradecer a las asociaciones de consumidores su
implicación y participación. Han seguido colaborando con la
administración a favor de los consumidores, hemos potenciado
la junta arbitral con la adhesión de nuevas empresas,
consiguiendo así disminuir la conflictividad en determinados
sectores.

Las reclamaciones han aumentado significativamente,
especialmente tras la crisis de Spanair. En este sentido se ha
trabajado de forma conjunta con la Conselleria de Turismo,
estando vigilantes con la subida de tarifas aéreas. Se ha
impulsado una nueva ley de consumo, que podrá ser aprobada
a finales de este 2012, así como una modificación de la hoja de
reclamaciones que favorece el trabajo a comerciantes,
empresarios, usuarios y consumidores.

Com deia, la Direcció General de Consum mantendrà els
programes que actualment du i incrementarà els que en aquests
moments vos acab d’esmentar.

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha fet
una feina i la continuarà fent, per a la implantació del Reial
Decret 16/2012, que és d’obligat compliment a tot el territori
nacional i continuarà mantenint les tasques d’inspecció, control
de fàrmacs que està duent a terme. Hem autoritzat alguna nova
farmàcia, hem obert les farmàcies de les quals vostès varen
deixar iniciat el seu procediment, les hem adjudicat
definitivament i les que no s’han obert, ha estat en casos molt
singulars, com pugui haver estat per exemple, el cas de Pina que
l’adjudicatària ha estat una persona que ha vengut de la
península i ha hagut de fer tot un grapat d’obres de reforma per
a condicionament per complir el decret i el que hem fet ha estat
seguir mantenint la línia que vostès varen marcar, no aturant cap
nou procediment.

Durant el 2013, a més, em compromet a treure un decret per
ajudar a aquestes farmàcies que facturen manco de 200.000
euros durant un exercici sencer, tant públic com privat.
S’emmarca dins una possibilitat de donar cobertura a allò que
la normativa nacional ens permet en aquests moments. Ja ho
podríem haver fer, però s’ha retardat una miqueta. Ho reconec
i li donarem el màxim impuls possible, així com també he fet a
totes les entitats socials, vull agrair a tots els farmacèutics la
colAlaboració que han tengut amb l’administració suportant forts
impagaments durant aquest exercici, que mirarem d’arreglar i
el compromís d’aquest govern és que només quedi un mes a
l’aire a finals d’any. Vostès en deixaven almanco dos i mig o
tres.

Entrant ja dins allò que és la Direcció General del Servei de
Salut, que és la que més pressupost maneja, he de dir que el
pressupost inicialment aprovat l’any passat, suposava 1.187
milions d’euros. Enguany duim a aprovació el nostre equip, jo
mateix i tot el Govern de les Illes Balears, un pressupost -com
deia- restrictiu, dur i difícil, però un pressupost continuista,
continuista i intentaré explicar-ho de la manera més didàctica
que sigui capaç, perquè el que hem d’evitar, i ho faré amb
xifres, és la demagògia. 

Vénc aquí a defensar un pressupost que té una xifra inferior
a la que tenia el pressupost de 2012. És cert que baixam de
1.187 a 1.141, però si analitzam el pressupost aprovat des del
2005 al 2013, es veu clarament quan hi ha hagut la baixada de
pressupost des del 2009 al 2010, que vostè, Sr. Thomàs, era
conseller i va baixar un 6%; al pressupost del Servei de Salut,
enguany en presentam 1.141, quan vostè manejava 1.150
milions d’euros de marge. Per tant, allò que és complicat és la
gestió, i no ens podem enganar perquè els pressuposts són una
eina de gestió que s’ha de complir. La irresponsabilitat
pressupostària té conseqüències serioses, prest o tard. I nosaltres
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en aquest cas ens veim obligats a no poder quedar tan bé com
vostè, per exemple, en tot el tema de les peonades que va
suposar una despesa durant els seus anys de molts de milions
d’euros, però molts!

Com deia, serà un pressupost dur, però ja tenim una part del
recorregut feta. Tenim una part del recorregut feta i vull que la
primera idea d’aquest pressupost de la Direcció General del
Servei de Salut sigui de reconeixement als professionals de
salut, des de metges fins al darrer professional, infermeria,
fisioterapeutes, auxiliars d’infermeria, professionals dels serveis
administratius, zeladors, personal de neteja, tot el personal que
s’ha vist afectat per mesures molt difícils per qui els havia de
prendre i tan difícils o més per a qui les ha sofert. Només amb
el compromís dels professionals que han sofert molt, i ho
reconec aquí i les meves primeres paraules han de ser
d’agraïment, podrem fer possible aquest pressupost. Si a més
comptàssim amb la seva ajuda, l’èxit estaria garantit. Aquest
pressupost del 2013 és factible, com dic, és dur, és un
pressupost ajustat, és un pressupost difícil, però és un pressupost
possible, depèn de la implicació.  Qui els parla ho creu
fermament, el que no sé és si vostès, a l’oposició manifestaran
la mateixa actitud o una altra diametralment oposada. Però
pensant en les persones que tenen dret a la millor assistència
sanitària, a una assistència sanitària de qualitat, a una assistència
sanitària com aquella per la qual cotitzen i tributen i a més,
consumeixen i l’hem de finançar, però sota els màxims criteris
d’eficiència.

Hem d’aprendre una concepció de la realitat sanitària i
social. La sanitària, com deia, només la podem tirar endavant
amb diàleg amb els professionals i si vostès s’hi sumen, molt
millor. La realitat social, com deia, requereix un servei de
qualitat als nostres ciutadans. Em preocupen molt les llistes
d’espera. Hem d’activar les 37,5 hores i hem de posar el vaixell
a velocitat de creuer i amb un rumb determinat. Em preocupen
molt, però tenim eines, les 37,5 hores. El que no podem fer, Sr.
Thomàs, és pagar peonades perquè no tenim els 30 milions
d’euros que vostè va gastar per a peonades, que jo no sé si vostè
ho tenia o no ho tenia, el que sí sé és que s’ho va gastar i va
generar el dèficit que va generar. 

Prioritzarem. Les llistes d’espera em preocupen i
prioritzarem el més greu i urgent sobre altres patologies. I
creguin que em sap greu el fet de no poder donar l’assistència
que cal en aquests moments pel temps de demora que tenim,
però conjuntament amb tot l’equip estic segur que ho podrem
fer. 

I per què li dic que aquest pressupost és realista, és el que
podem pagar i és assumible? I lligat a la pregunta que vostè ahir
em va formular, serà suficient i ho crec fermament, perquè la
baixa, a pesar que existeix, és assumible i ja tenim un
determinat recorregut fet, un recorregut que ja ha tengut l’inici
en aquest 2012. Hem baixat la despesa un 9%. Durant el 2013
mantendrem les mesures ja implantades i que els professionals
coneixen, des del diàleg, des del consens màxim amb els
professionals i des de la conscienciació d’aquests mateixos, hem
aconseguit ja unes determinades reduccions en molts dels eixos.
Demanam una miqueta més, una miqueta més, la necessitam, a
aquesta miqueta, perquè és el pressupost que en aquests moment
ens podem permetre i podem gastar. I ho dic, el pressupost
baixa manco a sanitat i a serveis socials del que baixa en termes

generals, però record que baixa un 3,34% quan una vegada els
he fet el raonament, baixa un 5,22%.

Durant el 2013, com deia, mantendrem les mesures.
Aquestes mesures ens han permès estalviar i invertir la
tendència inflacionista que la despesa sanitària ocasionava any
rere any i de la qual vostè també n’és responsable, igual que
també és responsable del deute que ens va deixar, que hem
aconseguit minvar, ens ha permès una contenció de despesa de
119 milions d’euros. Com dic, mantendrem aquestes mesures.
Aquestes dades són públiques. Invertir aquesta tendència no és
fàcil, no ho és, però ja tenim tot aquest terreny guanyat. Manca,
com deia, un esforç extra per mantenir aquesta qualitat
assistencial que els ciutadans es mereixen.

Amb la implicació dels professionals, amb diàleg i amb
voluntat d’arribar a acords i -com li dic- vostès també hi poden
entrar i hi poden participar i m’agradaria que ho fessin perquè
l’èxit seria major, ens resten uns 98 milions d’euros d’ajust.
Mantenint aquestes mesures, entre les mesures ja implantades
de personal i de copagament farmacèutic en la reducció, ja en
tenim 50 d’aconseguits. Ens en resten 48, Sr. Thomàs, 48
milions d’euros, estam a punt d’aconseguir-ho. Necessitam
aquesta implicació. Jo sé què costa canviar el xip, jo ho sé! Però
tenim una central de compres, tenim serveis, concerts que ens
ho poden abaratir. No estic parlant de capítol 1, estic parlant
principalment de capítol 2 i d’inversions. Centres de salut no en
podrem inaugurar deu, és cert, ja ho sé, ho dic, donarem
prioritat a l’assistència, a les persones, màxima qualitat en
l’assistència. Hem d’implantar aquestes 37,5 hores. I com li dic,
ja tenim molt de recorregut fet.

Qued a la seva disposició per contestar totes aquelles
preguntes que vostès em vulguin formular. I l’ajust, una vegada
prorrogades aquestes mesures un any més, les que ja coneixen
els professionals i les que ja pateixen, és possible sense tocar
allò que a ningú no li agrada tocar.

Moltes gràcies, Sr. President. Ampliaré la informació en
base a allò que vostès em demanin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que els
senyors portaveus entenguin com podem continuar. Continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris. Ja sap el Sr. Conseller que
pot contestar individualment a cada portaveu o ho pot fer
globalment després de la intervenció en aquest cas dels dos
portaveus.
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Començarem pel Grup Parlamentari Socialista i es repartiran
el temps en cinc minuts cadascun. En primer lloc té la paraula
per un temps de cinc minuts la Sra. Obrador, o per un temps de
deu minuts, serà vostè qui li deixi el temps al Sr. Thomàs.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No sé si n’hi deixaré o li faltarà temps, perquè no faré com
el conseller que ha despatxat la dedicació a la part de la seva
conselleria que tracta del benestar de les persones en un parell
de minuts i això significa que la seva prioritat en aquest moment
no són les persones, el seu benestar de què n’ha de tenir cura,
vostè i la seva conselleria, vist el temps que ha dedicat a tractar
tots els punts del pressupost que vostè vol dur a aprovació.

També vull dir que nosaltres lamentam que el Partit Popular
no hagi acceptat canviar el dia d’aquesta compareixença, perquè
nosaltres compartim els motius de la vaga que s’ha convocat
avui, tot i que per responsabilitat hem decidit venir aquí a
escoltar les seves paraules i a fer les nostres preguntes.

Jo ho faré programa per programa i començaré pels centres
assistencials. Aquest programa gestiona el pagament de les
construccions de centres per a persones en situació de
dependència i per a les persones amb discapacitat. Baixa
l’aportació de la conselleria al Consorci de Recursos
Sociosanitaris de les Illes Balears, que passa de 2.250.000 euros
a 1.650.000, per transferències corrents. Ens pot explicar si
concertaran més places? Si el pressupost preveu noves places,
la rehabilitació o la construcció de noves places? Sabem que hi
ha més de 1.000 persones que esperen una plaça residencial i
que les inversions que vostè ha dit baixaran. Per tant, com
pensen gestionar aquesta llista d’espera?

Del programa de protecció d’acció social, que es dedica a
donar resposta prioritària a les persones amb discapacitat i a les
persones en situació de dependència, tal vegada és per aquest
objectiu que vostès han decidit implantar una taxa per solAlicitar
la valoració de la solAlicitud de dependència i a les persones
dependents, està vostè d’acord que la situació de les persones
amb dependència no és estàtica, que va evolucionant
progressivament cap un empitjorament? No creu vostè que els
dependents han de poder solAlicitar la revisió de la seva situació
quan aquesta es vegi agreujada? Per què hem de pagar una taxa
per una situació sobrevinguda que ells mateixos no desitgen?
Una persona dependent té dret a solAlicitar una revisió del seu
grau de dependència, sense haver de pagar cap taxa per aquest
motiu. Està vostè d’acord amb aquest plantejament? Quin
pressupost ha previst vostè per donar suport i descans a les
persones cuidadores dels dependents, tal i com diu aquest
programa?

Vostès han dit també que volen eliminar les llistes d’espera
dels tràmits que gestionen des d’aquest programa. Ens poden
dir, amb quins recursos ho aconseguiran? Ens pot explicar com
pensa potenciar el catàleg del servei de la dependència? Quin
pressupost o recursos destinaran per promoure l’accessibilitat de
les persones amb mobilitat reduïda?

Vostès volen desplegar el servei de prestacions previst a la
Llei 39/2006 en l’àmbit dels centres de dia i dels centres
residencials en la gestió dels convenis amb els consells insulars
i els ajuntaments quan han estat incapaços de signar els
convenis d’enguany ni pagar-ne la part corresponent. Per tant,
volem saber, hi ha dotació pressupostària suficient per fer front
a la despesa de més de 20 milions que necessitaran el proper
any els ajuntaments i els consells insulars per gestionar els
centres de dia i les residències per a persones amb dependència
i discapacitats? Hi ha dotació pressupostària per pagar els
convenis no signats d’enguany amb els ajuntaments per a la
gestió d’aquests centres de dia?

La disposició addiciona sisena preveu la suspensió, el proper
any, l’actualització de les quanties a favor dels consells insulars,
això afecta directament la gestió del centre sanitari resident de
caràcter no psiquiàtric denominat Cas Serres d’Eivissa. Ens pot
dir, quin és el futur que li espera a aquest centre? Com el pensen
gestionar? Pensen en la seva privatització? I la residència de
Can Blai de Santa Eulària d’Eivissa, també està afectada pel
futur privatitzador que ens sospitam que és el seu destí? Ens ho
pot confirmar, per favor, Sr. Conseller?

El programa 313, de planificació i ordenació social, un dels
objectius de la conselleria és la gestió dels plans nacionals i
autonòmics vinculats als serveis socials generalistes i als
programes d’inclusió social. Això es refereix al Pla de
prestacions bàsiques dels serveis socials, programes de
desenvolupament del poble gitano, programes de renda mínima
d’inserció i programes d’integració social.

El Pla ... m’avisen que he consumit la meitat del meu temps.
Per tant, acabaré demanant si vostè està d’acord amb un pla de
finançament que baixa un 66% respecte de les xifres del
pressupost general de l’Estat de l’any passat. Vostè ha valorat
les conseqüències socials d’aquestes retallades? Les pròximes
preguntes, que em queden pendents de desenvolupar, les faré en
la meva segona intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Sr. Thomàs, té la paraula, per un
temps de quatre minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. Sansaloni i al seu ampli equip, pot estar tranquil
perquè això no és cap examen, crec que els ciutadans fa setze
mesos que els examinen perquè vostè, Sr. Sansaloni, du setze
mesos. Com ha dit la meva companya lamentam que el Partit
Popular no hagi acceptat ajornar aquesta compareixença a un
dia diferent, perquè al nostre país hi ha una vaga nacional, i
nosaltres som aquí per responsabilitat i per res més.
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Vostè ha utilitzat una sèrie d’adjectius a l’hora de definir el
seu pressupost, jo n’utilitz un altre, crec que són irreals perquè,
entre d’altres coses, estan basats en unes xifres d’ingressos que
són ficticis molts d’ells i, evidentment, jo crec que són
insuficients. Cada un quan un valora si és suficient o no, hem de
valorar per què tenim aquests doblers. Vostès duen setze mesos
molt clars amb allò que fan, crec que amb aquests setze mesos
poca credibilitat i confiança han generat i vostès han marcat
unes prioritats, nosaltres no les compartim, crec que tampoc els
ciutadans i els professionals i mai no havien pogut existir
aquests setze mesos de desgavell dins la gestió sanitària. Només
donaré dues dades, tres consellers en setze mesos i cinc
directors generals del Servei de Salut, la principal empresa
pública de la nostra comunitat. Cap empresa privada de més de
14.000 empleats no hagués tengut cinc directors generals en un
any.

Jo maneig les xifres de la transferència corrent d’ib-salut,
que és l’única que està assegurada, i això ens diu que baixa un
5%. Per tant, si amb la xifra que vostès tancaran enguany, que
jo crec, això ens du que vostès tenen un infrapressupost proper
als 200 milions. Per tant, tornam al mateix, aquests doblers que
no tenim, amb què els utilitzarem? 

Evidentment amb el format que tenim de debat no pot haver-
hi debat, no tenim ni temps, qüestió que és absolutament
vergonyosa, però en fi, això és el que diu el Reglament i aquest
és el format que ens ofereixen. Jo només faig preguntes, no faré
absolutament res més. Vostès varen prometre que dia 1 de gener
de 2013 ja integrarien dins l’ib-salut fundacions i Gesma, vull
saber si això ho compliran i vull saber si tancarà els hospitals
Joan March i l’Hospital General. 

Vull que m’expliqui on és la partida econòmica del
complement de pensions que l’ib-salut ha retirat de la pensió
dels jubilats als quals prèviament els l’havia ofert. 

Vull que m’expliqui quina és la partida econòmica que la
Conselleria de Salut té pressupostada per tornar els doblers que,
vergonyosament segons el meu criteri, obliga a avançar als
nostres pensionistes en temes de prestació sanitària, perquè
evidentment si vostè computa una despesa de prestació
farmacèutica determinada, deu tenir previst aquests doblers que
els pensionistes li donen per finançar el servei; de la mateixa
manera què té previst estalviar-se per copagament del transport
sanitari no urgent; què té previst estalviar-se per copagament de
material ortoprotèsic i què té previst estalviar-se per
copagament dels tractaments dietètics, que són tres
copagaments nous que ha posat el Partit Popular dins el seu
canvi de model sanitari. Per tant, vostè dins el pressupost deu
tenir calculades ja aquestes quantitats del que es pensa estalviar.

Vostè té uns capítols d’ingressos absolutament inflats. Jo li
podria dir, demanar, si l’any 12 tenia imputats ingressos per
desplaçats, incapacitats temporals i residents estrangers de 17
milions, ara pressuposta 34 milions, el doble. D’on surten
aquestes xifres quan vostès duen setze mesos de govern? Jo tenc
la capacitat que tenc i no m’ho acab d’explicar. 

De la mateixa manera vostès en concepte de facturació a
tercers, a les asseguradores privades, particulars, accidents de
treballs, etc., ara pressuposten un augment molt important. Per
exemple, a Son Espases un augment d’un 40%; a Eivissa d’un
60; a Menorca d’un 30. D’on surt aquesta xifra? Perquè, per
exemple, a particulars, a particulars a Son Espases pensen
facturar, amb aquest concepte el triple que l’any 2012. Que són
aquestes persones que s’han quedat sense targeta, perquè són
immigrants o perquè són nacionals? Si no puc parlar més,
doncs, callaré i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Jo ho lament, el temps és el
temps i ha de ser igual per a tots i feim un esforç perquè això
sigui així.

Ara tocaria la intervenció del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, però avui no es troba
aquí.

Per tant, passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

No puc contestar un per un?

EL SR. PRESIDENT:

Ah! Sí, si vol vostè, perdoni, estàvem acostumats que
normalment ho facin al final, pot fer-ho perfectament. Té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Com que no control massa els
temps parlamentaris m’estim més esplaiar-me al màxim en les
contestacions grup per grup per intentar aclarir, que era la
voluntat amb la qual iniciava la meva exposició, intentar aclarir
al màxim detall cada una de les qüestions que m’han plantejat.

El que vull dir, i en contestació inicial a la Sra. Obrador que
jo crec que es duia la resposta preparada que havia dedicat poc
temps a benestar social, i la duia preparada per dos motius -
parlaré un poc més aviat per contestar al màxim-, perquè,
primer de tot, he parlat en primer lloc perquè a mi m’importen
molt els usuaris, les persones dependents, tenia previst en el
meu cronograma, però no duc el temps taxat, parlar-ne deu
minuts i quinze minuts de salut, però perquè no volia fer-ho
excessivament farragós. Li deman disculpes, però a mi els
usuaris i el benestar social m’importen moltíssim. Ho he
prioritzat en el primer lloc i crec que vostè no sap ni quants de
minuts he destinat a benestar social i m’ha fet una contestació
molt gratuïta i preparada prèviament.

Sra. Obrador, el benestar de les persones a mi em preocupa
moltíssim, i vostès fins i tot es queixen de tenir poc temps, jo ja
a segons què no hi puc arribar. Jo puc intentar ajustar al màxim
aquest pressupost, però si ja es queixen de la institució que
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vostès representen pels temps que els suposa ja em pareix, ja em
pareix queixar-se per vici.

M’ha parlat de la taxa, i la taxa, Sra. Obrador, convé estudiar
a qui s’aplica. La primera valoració de dependència és gratuïta.
Les revisions d’ofici de les valoracions de dependència que fa
l’administració, revisions d’ofici, són gratuïtes. Què passa? Que
també m’ha lligat vostè el concepte de les llistes d’espera a
l’hora d’accedir a la valoració de la dependència. Sra. Obrador,
la taxa no té un afany recaptador, la taxa el que vol és intentar
posar ordre a les cues. El que no podem fer és que la gent
voluntàriament, sense cap cost ni un, intenti aplicar les revisions
que a ells els pareixi per intentar.

 Jo estic dispost a pactar en positiu i, fins i tot, si vostès em
donen la cobertura legal perquè si una persona voluntàriament
considera que, però hem de trobar l’ardit legal, perquè el que no
faré serà fer el mateix que el tema dels complements dels
metges que l’hem hagut d’arreglar quatre anys més tard, si
vostès em diuen com ho puc fer perquè una persona que
solAliciti una revisió de la seva dependència i li surti un
percentatge superior, no cobrar-li, jo estic per la labor. Per tant,
en positiu ens podem entendre. I ens podem entendre perquè
crec que això és bo per als ciutadans, el que no podem fer és
com que la concepció del que no costa res ho podem demanar
a demanda després la gent té molta més cua a l’hora d’accedir
a aquesta prestació. Per tant, no és un tema dissuasori sinó que
és un tema per posar ordre a aquestes cues. Hem pres aquest
camí, esperem que es redueixin aquestes cues, perquè
voluntàriament la gent no vulgui pagar aquests 10 euros i, per
tant, donem una millor atenció a la població.

Vostè s’ha ficat, fins i tot, amb el capítol de dependència,
que és el que puja 10 milions per seguretat pressupostària. El
tema de privatitzar residències els encanta, quan governa el
Partit Popular els encanta parlar de privatitzacions. Jo ja ho vaig
contestar, ho vaig contestar amb el tema hospitalari, no està
damunt la taula ni damunt la de ningú del meu equip. 

El Sr. Thomàs ha parlat d’uns pressuposts irreals, ha dit que
les xifres d’ingrés eren fictícies, que eren insuficients. Jo li he
mostrat, Sr. Thomàs, jo li he mostrat. Jo li he mostrat la
linealitat del darrer pressupost que vostè, vostè sí que va baixar
un 6%, jo he de baixar el pressupost un 1%, el pressupost
inicialment aprovat. Després entrarem en la segona rèplica del
que és el canvi de tendència i el que és posar ordre a la despesa,
després hi entrarem, Sr. Thomàs, no es preocupi, però no em
digui que les xifres són irreals perquè sí que és cert que vostè es
basa en el pressupost inicial, però jo he fet les xifres les més
ajustades possible. 

El pressupost inicial de fons de cohesió eren 3,3 milions
d’euros, però les liquidacions definitives han estat 7.167.000
euros i, per tant, hem pressupostat un poc més de 8 milions
perquè preveim poder facturar un poc més i aconseguir-ho. Les
quotes globals, és veritat que vàrem pressupostar 8.100.000, és
veritat que vàrem pressupostar 8.100.000 de quotes globals,
però és que els definitius són 16.405.000, i nosaltres hem
pressupostat 16.493.000. Per tant, en lloc d’acusar, demani,
perquè hi ha explicació. En lloc d’acusar demani. Aquesta és la
contesta. 

El fons d’ITE a l’inici eren 5,8 milions, el pressupost
definitiu són 7,6. Sr. Thomàs, no faci acusacions gratuïtes que
els pressuposts tenen les xifres d’ingressos inflades perquè
l’únic que fa és crispar, no ho faci, la responsabilitat no només
l’ha d’exercir per venir aquí a dir aquestes acusacions gratuïtes,
vengui aquí a presentar propostes en positiu, que m’hi trobarà.
Allò de la taxa ja li he ofert, li he ofert, podem quedar, m’agafi
el telèfon quan li telefon, en parlam i ho arreglam, no hi ha cap
inconvenient. 

Ve aquí a parlar de tòpics, del tercer conseller, aquestes
històries, no, no, parlam aquí de pressuposts, i aquest conseller
ve a defensar els pressuposts, li intent dir les xifres, vostè fins
i tot em titlla sense coneixement, i no té per què tenir-ho,
tampoc no el vull acusar, perquè la liquidació pressupostària sí
que és cert que vostè no té perquè conèixer-la, però no em faci
acusacions gratuïtes. 

Integració de fundacions i Gesma, feim feina per arribar-hi
perquè és una bona eina de gestió. Vostè no m’ha ofert si hi
colAlaborarà o no. El tancament dels hospitals, tendrà notícies,
tendrà notícies, no em marqui vostè el temps, li deman des del
primer dia, respecte. Crec que cada vegada que vostè em
demana, ... respecte pel temps vull dir, per què? Perquè em deixi
marcar a mi el temps, som jo que tanmateix he de fer la feina
perquè amb vostè no puc comptar perquè no s’ofereix. Per tant,
hi donarem solució definitiva. Al tema dels jubilats, també hi
donarem solució definitiva. Deixi’ns fer feina. El temps
correspon a qui ha de prendre les decisions i si vostè colAlaboràs
en aquesta presa de decisions clar que li podria dir, però és que
vostès juguen a la contra i després volen ser amics. No, no. 

El reial decret, és veritat que als pensionistes els hem de fer
un reintegrament del que han avançat, aquests que han pagat
més de vuit euros mensuals i més de divuit euros. Em
preocupen moltíssim els fàrmacs que es deixen de consumir,
però ja he demanat un estudi i el nombre de mesos necessari per
ser vàlid aquest estudi i significativament estadístic, que tengui
significació estadística, necessit sis mesos perquè si no, vostè
coneixerà bé el programa recepta electrònica, no m’estendré
perquè si no em tallarà el president. 

Els estalvis, vostè mateix... -quin temps em queda,
president? Ah! No tenc temps! D’acord, perdó, perdó. Els
estalvis vostè mateix jo li he demanat un petit ajustament, vostè
no m’ho ofereix, vostè no s’ofereix a ajudar-me, vostè només ve
a la contra. Li dic, amb el tema dels ingressos, irreals, tòpics.
Les preguntes les hi estic contestant, me n’ha formulades molt
poques. 

Sr. Thomàs, estic per donar-li la mà estesa, però és que cada
vegada vostè és recurrent. Miri, només gratant un poc en el seu
discurs, el tema del transport sanitari no urgent, el tema del
copagament en material ortoprotèsic, el tema dels dietètics, tot
això són eines que ens poden ajudar a baixar aquesta despesa en
capítols 2 i 4. Per tant, les eines de gestió hi són per evitar
mesures en capítol 1 i per intentar ser el més clar possible, i no
vull aprofitar només quan vostè no tengui temps. Això és
eficiència. Això, Sr. Thomàs, i és públic. La inversió de
tendència. Li dic, el pressupost és el mateix i el pressupost és
una eina de gestió. Si les irresponsabilitats pressupostàries que
vostè tenia quan era conseller, jo entenc que li costi ara sumar-
se a aquest carro, però és el que toca i, per què és el que toca?



698 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 14 de novembre del 2012 

 

Perquè és el que ens podem permetre i podem pagar, però és
que el diferencial dels seus anys vostè gastava 1.395 i bé, 1.405
l’any 2010 i en pressupostava 1.150. L’any 2011 pressupostava
1.150 perquè varen prorrogar pressupost i en gastava 1.363.
Nosaltres tenim una previsió de tancament de 1.244 per tot el
que deia i un pressupost inicial de 1.187 més 10 milions d’euros
d’ingressos extraordinaris i de les fundacions. Per a l’any que ve
el que intentarem serà reduir-lo al màxim. 

Continuant amb les seves receptes no hi arribarem, però si
apostam per aquest compliment de diàleg amb els professionals
i la implicació jo crec que és possible. I li he dit, jo crec que és
possible, amb vostès, si s’hi sumen, l’èxit està més garantit,
però la decisió és seva, la decisió és seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula, per un temps de deu minuts, la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
agraïm la presència avui aquí del Sr. Conseller i de tot el seu
equip per venir-nos a explicar els pressuposts per a l’any 2013.
El nostre grup vol lamentar l’absència dels diputats del PSM
que creuen que els problemes dels ciutadans s’arreglen
abandonant les seves responsabilitats. És cert que avui tenim
tots la llibertat de treballar o no treballar, però pensam que un
partit polític que fa gala que la sanitat pública i el benestar
social dels ciutadans és per a ells el prioritari que avui no hagin
volgut venir aquí ni tan sols a escoltar el Sr. Conseller ens
sembla lamentable.

Nosaltres el volem felicitar per dos motius, en primer lloc,
per haver sabut presentar per segon any consecutiu uns
pressuposts per a la comunitat, uns pressuposts que es tramiten
en temps i forma davant el Parlament, que entraran en vigor a
principis del mes de gener i avui, dia 14 de novembre, està vostè
aquí explicant-los per seguir la seva tramitació ordinària. Per
tant, tenim un govern que compleix amb la seva responsabilitat,
un govern que fa els seus deures i un govern que no enganya els
ciutadans i que malgrat la duresa de la situació dóna la cara i no
amaga les xifres. Per tant, un govern que treballa pel bé de la
ciutadania i que no li menteix. 

I tot això li ho dic, Sr. Conseller, perquè vostè aquí, dins el
Parlament, és nou i no sé si sap que en la història recent de la
comunitat autònoma no sempre hi ha hagut pressuposts. En
l’exercici 2011, en la passada legislatura, els governants
d’esquerres no varen actuar d’aquesta manera i no varen ser
capaços de presentar els pressuposts, preferien enganyar els
ciutadans ocultant les dificultats, eludint al crisi i així poder
continuar malbaratant els sous i endeutant la comunitat amb
alegria i d’aquest engany va sorgir aquesta incapacitat de no
saber presentar pressuposts. Per tant, vostè és aquí avui fent una
cosa que segurament li sembla del més natural, perquè vostè si
té responsabilitat, però com li dic no sempre ha estat així.
Aquests que avui li qüestionen els seus comptes, quan han
governat han desenvolupat la seva funció amb la responsabilitat
que exigeix el càrrec.

Per tant, el felicitam a vostè i al seu equip i també -com he
dit- per un altre motiu, també felicitam el Govern i a vostè per
la capacitat que demostren per conjugar un pressupost auster i
realista, un pressupost compromès amb la salut i el benestar dels
ciutadans de les nostres illes. 

Com dic, el Govern fa els seus deures, és conscient que la
situació demana sacrificis i esforços, però no perd la seva
vocació de millorar la qualitat del sistema sanitari públic i
d’afavorir els colAlectius més vulnerables. 

Per això, ens porten avui aquí uns pressuposts en què el pes
específic de la Conselleria de Salut i Benestar Social és de més
d’un 35%, és el més elevat de totes les seccions pressupostàries
i, malgrat la reducció que vostè ha esmentat d’un 3,34%, es fa
un esforç per mantenir la qualitat de les prestacions socials, i la
prova, com molt bé vostè ha indicat, és que la partida destinada
a la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a les
Persones amb situació especial augmenta un 13,24%.

Com diu en dependència hi ha una partida ampliable, però
el més destacable és que es consolida, que la pujada queda
consolidada.

Un any més el Partit Socialista li diu que és un pressupost
insuficient, que no bastarà. Nosaltres no podem coincidir amb
aquestes valoracions de l’esquerra perquè està vist i demostrat
que la gestió pressupostària que va fer el govern del pacte va ser
caòtica i nefasta, perquè les seves fórmules eren inviables i no
tenien cap respecte pels recursos públics. El fet que la valoració
que fa l’oposició d’aquests comptes sigui contrària a la que fa
vostè i la que feim nosaltres ens tranquilAlitza i ens satisfà
perquè el Partit Popular no vol seguir el mateix recorregut que
va tenir el pacte, no vol deixar de poder fer pressuposts, no
volem acabar deixant la comunitat amb un dèficit de més 6.000
milions d’euros, no volem deixar la comunitat en fallida,
perjudicant les persones i destruint el benestar dels ciutadans
com hem vist que ha passat.

Volem un govern seriós, intelAligent, compromès i
complidor, que treballi per la vertadera sostenibilitat de la
sanitat pública i dels sistemes de protecció social. Ells sempre
ens aporten la mateixa solució: pujar determinats imposts i
recórrer a l’endeutament.
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Respecte dels imposts, aquest govern ja ha pres les mesures
que ha pres, contràries a la voluntat política del nostre partit,
però mesures absolutament necessàries a dia d’avui i pel que fa
a l’endeutament volem assenyalar, primer, que a l’article 135 de
la Constitució fixa restriccions a l’endeutament i limita la
despesa de les administracions públiques, un article reformat no
fa tant -recordem-ho- conjuntament pel Partit Socialista i pel
Partit Popular i, en segon lloc, recórrer insistentment al crèdit és
una sortida limitada, és un camí que al final s’exhaureix perquè
al final ningú no ens dóna crèdit i posam en perill la
sostenibilitat del sistema i el benestar dels ciutadans. A més,
crec que arribaria un dia en què ja no podríem pagar perquè tot
el pressupost s’hauria d’acabar destinant a pagar interessos,
encara que alguns diuen que això no és necessari.

Per tant, el discurs de l’esquerra, que durant el dia d’avui
s’escoltarà i també demà dins aquesta cambra, dins aquesta sala,
pensam que no té cap fonament, que són paraules demagògiques
i falses que només busquen el desprestigi de l’acció de govern
i obtenir un rèdit polític fàcil. 

Voldria apuntar l’opinió i les recomanacions del CES al seu
dictamen de l’any 2011 sobre salut, un dictamen que va elaborar
el professor López Casasnovas, que va ser finançat per la
Conselleria de Salut d’aquell moment i que ja ens indicava...,
per exemple deia: “queda patent que l’evolució del deute en
l’àmbit de la sanitat pública ha assolit uns nivells que
comprometen la seva sostenibilitat i que requereixen d’una
solució d’urgència per tal d’evitar el fort impacte de la càrrega
d’interessos a causa de la cada vegada major demanda de
reclamació d’interessos de demora, així com a la major
dificultat que suposa per a la gestió de les unitats de compra
dels centres sanitaris”. Això sí que és la realitat. La CAEB
també va emetre un vot particular al dictamen del CES en què
indicava que s’haurien d’abordar propostes que vagin en la
direcció de restablir l’equilibri pressupostari de la sanitat
pública que assegurin la seva viabilitat en el present i en el
futur.

Per tant, aquests pressuposts són la prova que anam pel camí
correcte, que el Govern ha reaccionat, que s’ajusta a la realitat
i a allò que li demanen els experts i que s’enfronta correctament
a una situació molt crítica, que només amb la contenció de la
despesa i l’eficiència aconseguirem sortir del forat, restablir
l’equilibri financer que va ser trencat amb unes polítiques
irresponsables de dispendi i garantir per als ciutadans la
supervivència dels serveis sanitaris i dels serveis socials a la
nostra comunitat.

Els recursos són els que són i això ens obliga, certament, a
fer uns pressupostos austers i realistes, potser durs, però que ens
demostren per segon any consecutiu que aquest govern fa una
bona gestió. Hi ha exemples que ho demostren, un ha estat la
solució definitiva que s’ha sabut donar als complements dels
metges i un altre que no vull deixar d’esmentar i que hem vist
aquests dies en premsa, és l’acord del Consell de Govern de
pagar a proveïdors una xifra de 327.492 milions... a factures a
l’ib-salut.

Pensam que això sí que és exemple de bona gestió, uns
gastaven i s’endeutaven i uns altres vénen i paguen. Això és el
que beneficia al sistema, que els proveïdors no hagin de tancar
les seves empreses, no hagin d’acomiadar els seus treballadors
i puguin pagar i puguin continuar funcionant. Aquesta és la
vertadera sostenibilitat del sistema sanitari públic i no el que
hem vist fer a altres governants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller, si vol contestar té
la paraula, també sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada,
i gràcies també pel suport que el grup que representa dóna a
aquest projecte de pressuposts que duim aquí en aquesta
compareixença i que en la meva persona estam defensant
conjuntament amb tot l’equip.

No entenc altra manera de fer política que venir i donar la
cara, presentar uns pressuposts com a una eina de gestió,
presentar uns pressuposts -com deia- difícils quant a la gestió
però acomplibles, durs i realistes. El que no podem fer -i ho tenc
clar- és apostar per aquesta irresponsabilitat pressupostària que
les xifres de l’increment del deute del 39, 31, fins i tot el 51%
en termes relatius entre anys i anys es venien acumulant.

És cert que hi ha hagut mesures com el pagament a
proveïdors que ens han alleugerat un poquet aquests conceptes,
per exemple en aquest pagament de deute, aquest pagament a
proveïdors ens va suposar una minoració del capítol 3, dels 11
milions pressupostats, a una liquidació definitiva del voltant de
7 milions perquè recordaran tots que els proveïdors havien de
deixar de reclamar interessos de demora en cas d’adherir-se al
pagament al 30 juny i, com deia, aquests pressuposts que venim
aquí, tot el meu equip i jo, a defensar són una eina de gestió
necessària i, per tant, no entenc que un govern no tengui aquesta
eina el més a mà possible per utilitzar-la dia rere dia.

Per tant, vagi per ben rebuda la vostra gratificació i el vostre
agraïment, però el dubte que tenc és com pot ser que es gestioni
de manera eficient. Agraesc també que vostè sí que valori
aquest increment important per donar seguretat al pagament de
dependència del 13% a diferència d’altres que minoren els
números en coses relatives i de més baix pes. 

Crec que és important, Sra. Palau, que vostè hagi esmentat
aquest tema i que hagi tengut esment que la Direcció General de
Família, Benestar Social i Persones amb Situació Especial,
aquest 2013, puja del 94.760.000 euros a 107.302.000 euros i un
increment d’un 13,24%, maldament sigui per donar seguretat
d’una cosa que ampliarem i que continuarem pagant fins a 31 de
desembre impliqui un reconeixement que agraeix aquest
conseller i segur que bona part, per dir el cent per cent, de tot
l’equip que aquí l’acompanya i els altres que estan fent feina.
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Li vull agrair molt sincerament les seves paraules, a més,
m’ha recordat també l’informe del Consell Econòmic i Social
del Sr. Casasnovas, era un informe profund, també vull agrair
al pacte de progrés que l’encomanàs i que després es presentàs
una vegada entrada la legislatura, però com a eina de gestió obre
bastants portes que no es tenien en compte fins al moment i per
tant, vull agrair que s’encomanàs a una persona de reconegut
prestigi com el professor Guillem López Casasnovas coordinar
aquest equip d’experts.

Per tant... el que a vegades, també vull fer el comentari,
comanar una feina d’aquestes, el que després acaba sortint de la
feina, corres el risc que no t’agradi i hagis de pagar i t’hagis de
beure el que aquests experts diuen i si va en contra aleshores...,
però López Casasnovas va ser molt clar i algun dels temes que
vostè destaca són alguns dels punts que crec que s’han de tenir
molt en compte d’acord a aquest nou compliment pressupostari
al qual ens hem d’abocar.

Per tant, moltes gràcies, Sra. Palau, esper que aquest suport
es mantengui en el temps i no caiguem en tòpics com els del Sr.
Diputat, el Sr. Thomàs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica dels grups que
han intervingut té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Thomàs per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, jo parl de realitat, d’atenció sanitària, de drets
dels treballadors, dels drets sanitaris dels ciutadans, podríem
parlar de les 100.000 persones que estan pendents d’una prova
o una consulta externa o de les 20.000 que estan pendents d’una
intervenció quirúrgica. Vostè du setze mesos d’una determinada
actuació que sembla que no li preocupa. Vostè ni contesta en
viu ni contesta per escrit, ens estalviaríem feina i temps si
contestàs. Té més de cent preguntes per escrit que no ha
contestat, ens estalviaríem moltes coses, però anem per feina.

Cèntim sanitari, li han llevat l’afectació a despeses
sanitàries, com és que vostè amb aquesta conjuntura no defensa
l’afectació a sanitat, perquè ja sabem que quan es lleva la
paraula a un text legal el que passarà, caixa única i ja ho
veurem. Vostè no ho ha defensat. Em podria explicar aquesta
taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial de
domini públic del Servei de Salut, que és nova, per què la
introdueix?, quina finalitat té?...

No, és que després no em contesta... si no m’escolta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, ha estat culpa meva que li he...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li ho torn repetir, esper que em doni vint segons més, taxa
per utilització privativa o aprofitament especial de domini
públic del Servei de Salut, que és nova, m’agradaria saber per
què introdueixen aquesta taxa, quina finalitat té i si està lligada
amb un punt del pla d’equilibri econòmic de maig de 2012 i
quina quantitat pensa recaptar.

La partida 25900, sembla que acull cànons de Son Espases,
de centres de salut, equipaments..., el finançament de
l’equipament de Son Espases per valor de 63 milions, és així?,
hi ha altres coses? M’agradaria saber quina partida i quina
quantitat té assignada al pressupost 2013 en concepte de cànon
per a l’hospital nou de Can Misses i el centre de salut de Sant
Josep, si té pressupostat i amb quina quantitat l’equipament de
radioteràpia del nou hospital d’Eivissa, quin import té al
pressupost per al manteniment del centre de Cas Serres
d’Eivissa.

M’agradaria que m’explicàs per què baixa el pressupost
d’una manera importantíssima de transport sanitari, tant
terrestre com aeri, quan fa pocs dies el Consell de Govern ha
ampliat en 2 milions a càrrec del pressupost 2013; si té alguna
partida pressupostària per fer un pla de xoc davant les llistes
d’espera.

Capítol 1, baixa en 69 milions, un 11%, baixades de 13%
Son Espases, del 8% a Son Llàtzer o el 13% a Can Misses, com
justifica aquesta decisió i quants de professionals perdran el seu
lloc de treball.

Si em pogués explicar com ho pensa fer, perquè hi ha una
baixada important de capítol 6, ja sabem que no faran
infraestructures, però parlam de manteniment, reposició, etc.

Per altra banda, hi ha un augment espectacular de les
partides 22709, que és altres treballs, una passa de 61.000 euros
a 14 milions i una altra de 600.000 euros a 14 milions.
M’agradaria que m’ho expliqués. Així com que m’expliqués per
què la nova central de compres ara té pressupost, però no té
capítol 1; quina dotació pressupostaria té per a la rehabilitació
i l’adequació de l’edifici de l’antic hospital Son Dureta; quina
partida pressupostària té per a la rehabilitació i adequació de
l’actual Can Misses i per adaptar-lo com a centre sociosanitari
tal com hi ha el compromís polític de totes les forces polítiques;
i si té dotació pressupostària per rehabilitar i adequar com a
centre sociosanitari l’antic hospital Verge del Toro de Menorca.

Quin pressupost tendrà per garantir la prestació de les IVE,
interrupció voluntària d’embaràs, mitjançant clíniques
concertades i per què no retira la taxa per a l’emissió d’una
targeta sanitària que ha quedat demostrat que és una mesura
absolutament recaptadora i que després d’un any no ofereix cap
avantatge ni als professionals ni als ciutadans.

Si també em pogués també explicar les partides que té per
desplaçament de persones per rebre tractament mèdic entre illes
i amb la península.
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Per altra banda -ja que ho hem de fer així, gràcies al Partit
Popular- quin pressupost té a dependència per a obres per a
noves places públiques per a concerts de centres de dia, per a
concerts per a residències, per prestacions de cuidadors
familiars, per prestacions per a dependents i en el cas de
discapacitat quin pressupost té per a places, quin pressupost té
per al tercer sector i quin pressupost té per a endarreriments i
quin pressupost té per a la renda mínima d’inserció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Conseller, segons el
Reglament té cinc minuts per contestar els dos grups, però si ho
vol fer només en un, ho pot fer ara o pot esperar que intervengui
el Grup Parlamentari Popular, com vostè s’estimi més.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Puc esperar que intervengui el Grup Parlamentari Popular,
però m’agradaria..., bé, entraria en el tòpic, és igual aquest el
motiu pel qual.. Estam sent molt restrictius, m’adapt al
Reglament i per deferència esperaré que parli primer el Grup
Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Idò per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Palau, per un temps també de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
paraules. No li he fet preguntes en la meva primera intervenció
i tampoc no n’hi faré ara. Crec que la seva exposició ha estat
clara, detallada i convincent. 

Sembla que al grup de l’oposició aquí present només li
preocupa l’estructura organitzativa i la trajectòria política de la
cúpula de la conselleria. Jo puc dir que la feina s’està fent bé i
intensament, i que en el darrer govern del Sr. Zapatero, els
últims tres anys, hi va haver tres ministres de Sanitat, i tampoc
no va passar res. El deute que varen deixar va ser escandalós,
deplorable, ara l’arrossegam, i també aquí a Balears vàrem tenir
quatre consellers de Turisme la passada legislatura.

Bé, crec que el que vostè ens diu ha quedat clar, que malgrat
que sigui un pressupost auster és un pressupost que es basa en
una gestió més eficient, que no perd de vista la sostenibilitat del
sistema i la protecció de les persones més vulnerables. I veim
que..., es desprèn de les seves explicacions que vostè té un
interès per temes tan importants com són la dependència, com
és millorar les llistes d’espera, i també ens ha assegurat que
aquest pressupost serà suficient i nosaltres el creim. 

Tenim la certesa que les coses s’estan fent bé i que això ens
permet confiar en un futur, un futur obert, esperançador i un
futur que té garantida la sostenibilitat de la sanitat pública, cosa
que també tenim la certesa que no seria així si ara el Govern i la
Conselleria de Salut estiguessin en unes altres mans, perquè les
receptes de l’esquerra hem vist que no eren vàlides, i que
tampoc per tant no són vàlides, no ens serveixen com a punt de
partida dels seus raonaments. Afortunadament hem canviat de
model, i a pesar de les dificultats, de no tenir el pressupost que
ens agradaria, el que desitjaríem, de no tenir el pressupost ideal,
sí que pens que tenim uns comptes que contribuiran a sortir de
la crisi, i en el pitjor moment, que és aquest, a mantenir el
sistema de salut i a mantenir les prestacions a les persones que
més ho necessiten.

Són uns pressupostos rigorosos, responsables, eficients, i
que una vegada més permetran que un govern del Partit Popular
tregui aquesta comunitat, perquè ja ho ha fet una altra vegada,
d’una crisi econòmica molt greu. Això ja ha passat i el Govern
d’Espanya està traient el país d’aquesta situació, i el mateix està
passant amb aquesta comunitat, en què un govern del Partit
Popular està traient les nostres illes d’aquesta situació.

I ja per acabar només li vull dir que, home, hi ha discursos
de portaveus que quan un els sent i els escolta parlar de
sostenibilitat, coneixent un poc la seva gestió i la destrossa que
han deixat enrere quan han governat, idò jo crec que val molt
més escoltar ploure que no escoltar segons quines coses, perquè
almenys sabem que quan plou és útil i ens relaxa, i quan
escoltam caure segons quines opinions no ens acabam de
relaxar, més bé el que sentim és vergonya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President, aniré ràpid. Gràcies, Sra.
Palau, per no introduir més preguntes per poder contestar al
màxim possible. Gràcies pel seu suport, i per tant pas a contestar
les preguntes del Sr. Thomàs.

Sr. Thomàs, les preguntes del segon torn i les del primer torn
crec recordar que només se’n repeteix una, dues, dues, la de Cas
Serres i la dels concerts. Me n’han formulades moltes, això vol
dir que li he contestat gran part de les preguntes i vostè diu que
no les hi contest. A més diu que no venc aquí ni a contestar ni
li contest per escrit. La setmana passada ja seia en aquesta
mateixa cadira per contestar a més de 30 preguntes de dues
diputades del seu grup parlamentari. No faltem a la veritat
perquè els tòpics ens duen aquí on ens duen. Això era així, la
setmana passada més de 30 preguntes només en un dia, en un
horabaixa. No, no, no; no, no. 
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Li diré més. Llista d’espera... Les seves, sí. L’egocentrisme
no és bo. El seu partit, el meu equip; l’egocentrisme no és bo.
Les llistes d’espera a partir del mes d’octubre ja van minvant,
vol dir que entra menys gent que la gent que està sortint. A mi
em preocupen molt, hi ha gent en llista d’espera, molta, ho he
dit al començament, vostè ho introdueix en el segon torn de
rèplica, però les llistes d’espera, amb la implicació dels
professionals, van minvant. Jo crec que ja ha quedat clar que qui
maneja en aquests moments les dades, i ja ha passat en el tema
de..., vostè diu que jo infl els ingressos; no, jo li dic: pressupost
inicial, pressupost liquidat, i per tant com dos botons de mostra.

També li vull dir que no tenim doblers, no tenim doblers per
concertar noves places. Ja m’agradaria, tant de bo, ja
m’agradaria, però és que no en tenim, i li dic en aquest moment
que les gestionarem de la manera més eficient perquè em
preocupen moltíssim els usuaris que estan també en llista
d’espera de benestar social. Em preocupa molt però, doblers, no
en tenim, ens haurem de reinventar. El que no tenc clar és si
vostès ens ajudaran o optaran per la política destructiva, de
confrontació, cap proposta en positiu, cap... Aquí em trobaran
amb la mà estesa. Jo esper que no em decebin, avui m’ha
decebut, en aquest debat, i m’ha decebut perquè el discurs ja
estava fet abans d’entrar i no ha escoltat pràcticament res.

I no entraré en partides concretes. I per què no hi entraré?
Per una senzilla raó: perquè en aquests moments estam
defensant els pressuposts generals de tota la conselleria. Venc
a defensar els pressuposts en línies generals, però vostè sap que
la tecnologia pressupostària són vasos comunicants. Hi pot
haver modificacions de crèdit, hi pot haver bloquejos, i tot això
es pot passar d’una partida a una altra, i com a eina de gestió el
que hem de fer és evitar el que vostè feia, un invito yo, pagas tú,
o sigui, simplement amb els concerts. Els concerts no poden
estar posicionats exclusivament en el pressupost de serveis
centrals; per què?, perquè aleshores la gerència que deriva un
pacient s’estalvia aquesta despesa i va a la bossa comuna. Els
hem de fer coparticipar. 

I li vull demanar disculpes perquè hi haurà modificacions de
crèdit. Hi haurà, com deia, aquests vasos comunicants que
s’utilitzaran, i s’utilitzaran com a eina d’eficiència a la gestió.
Implicarem els gerents, i el que vull és fer un servei de salut fort
des de serveis centrals i que els gerents reprodueixin les
mesures que des del Servei de Salut i de manera clara es dictin,
i que no hi hagi inequitats dins el sistema, fins i tot a nivell de
treballadors, com ens ha vengut passant en els darrers mesos.
Aquestes inequitats poden ser, per exemple, fruit de la
implantació de les 37 hores i mitja, que com li deia en aquests
moments ja estam començant a minvar la llista d’espera.

La taxa d’espais públics que vostè diu. Li contestaré:
aquesta taxa és perquè determinades empreses puguin utilitzar
espais publicitaris. Ens hem de reinventar, Sr. Thomàs. Si anam
amb les eines de l’any 2009, 2010, aquí no en sortirem.
ColAlabori, colAlabori, se sentirà orgullós. El seu paper és
secundari, ja li ho vaig dir ahir, no l’han triat a vostè per ser
conseller, però un ha de reconèixer la situació en què està. 

Vénc aquí i vaig ser nomenat director general a
començament de legislatura. Jo ho sé, quin és el meu paper,
venc a respondre. 1.141 milions d’euros per al Servei de Salut;
10 milions d’euros més per a dependència; un increment de
partida global per a Benestar Social, i vostès quan governen i
baixen, i li ho he mostrat, el 6%, no es posen gens vermells. Jo
he defensat el pressupost necessari i suficient. El que no sé és si
vostè em continuarà decebent dia rere dia o si colAlaborarà en
positiu. Jo li ho demanaré per darrera vegada; per favor, Sr.
Thomàs, per favor, per favor, colAlabori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia només queda agrair la
presència del Sr. Conseller i de tot el seu equip aquí.

Així que, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Bon dia i bon dinar a tothom.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 14 de novembre del 2012 703

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


