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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts, començam aquesta comissió i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sr. President, Catalina Palau substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Pere Rotger substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Virtudes Marí.

EL SR. VICENÇ THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Toni Diéguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago substitueix David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Conseller de Salut, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2014.

Passam a la compareixença del conseller de Salut per tal
d’explicar els pressupostos de la seva conselleria per a l’any
2014, escrit RGE núm. 12920/13.

Assisteix el Sr. Martí Sansaloni i Oliver, conseller de Salut,
acompanyat de la Sra. Lucía Matias i Bermejo, secretària
general; del Sr. César Vicente Sánchez, director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia; del Sr. Luis Rafael Santiso i
Martínez, director general de Salut Pública i Consum; del Sr.

Miquel Tomàs i Gelabert, director general del Servei de Salut
de les Illes Balears; del Sr. Bartomeu Alcover i Bisbal, secretari
general del Servei de Salut de les Illes Balears, i de la Sra.
Susana Pérez i Sánchez, directora de Gestió i Pressupostos del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Per començar té la paraula el Sr. Martí Sansaloni i Oliver
per fer l’exposició oral, sap vostè que no té limit de temps, però
nosaltres li agrairem que el limiti, el temps, el que vulgui, però
que el limiti, moltes gràcies. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sr. President, gràcies, senyors diputats. Comparesc
per donar resposta a aquelles qüestions que puguin sortir per
explicar les línies generals dels pressuposts generals de la
Conselleria de Salut, que, com recordareu l’any passat vaig
passat vaig comparèixer com a conseller de Salut, Família i
Benestar Social.

El pressupost de la Conselleria de Salut per a l’any 2014
s’emmarca dins un escenari global de pressuposts austers, que
continuen en la línia de control de la despesa pública i el
sanejament dels comptes en ares a la consecució del compliment
de l’objectiu de dèficit al qual s’ha compromès la comunitat
autònoma de les Illes Balears, però tenint ben present que
prestam una atenció sanitària i som un dels pilars fonamentals
de l’estat del benestar i donam assistència sanitària a aquelles
persones a uns moments de debilitat en què ho necessiten i que
per tant, requereixen una resposta a l’alçada de les
circumstàncies.

La Conselleria de Salut comptarà amb un pressupost per a
aquest exercici 2014 de 1.194,73 milions d’euros, el que suposa
un increment del 2,21% respecte dels pressuposts de l’any 2013
pel que fa a les àrees de salut. Aquest increment suposa, en
xifres generals, que la Conselleria de Salut disposarà globalment
de 25,68 milions d’euros més de pressupost inicialment aprovat,
que és l’objecte del debat que avui tenim. 

El pressupost que el Govern de la comunitat autònoma
destinarà a l’any 2014 a la sanitat representa al voltant del 45%
del pressupost total destinat a conselleries, llevant els temes
financers.

Aquest gran pes que guanya la Conselleria de Salut sobre els
pressuposts globals de la comunitat autònoma mostra la prioritat
que el Govern concedeix -com dic- a les polítiques sanitàries
com a un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar.

Són uns pressuposts compromesos amb els serveis públics
essencials per a la població que evidencien que les grans
mesures estructurals sanitàries ja s’han executat -i ho vull
destacar en primer lloc- i que les mesures d’optimització i
eficiència de la gestió comencen a donar fruits.
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Els pressuposts de la Conselleria de Salut mostren un esforç
important en la contenció de despesa corrent i un compromís
d’increment en el capítol d’inversions. Aquest esforç es
reflecteix en unes proporcions quasi simètriques quant a la
contenció de despesa mostrada als capítols de despesa corrent
amb un descens d’un 8,6% respecte al pressupost del 2013,
davant un increment del 7,4% en el cas de la conselleria i d’un
19,4% en el cas del Servei de Salut en el capítol d’inversions.

El Servei de Salut representa el major increment dins el
pressupost global de la conselleria i creix un 2,35% respecte al
pressupost del 2013 i arriba a la xifra de 1.168 milions d’euros,
la qual cosa suposa 26,84 milions d’euros més que en els
pressuposts aprovats a l’exercici anterior. Aquest increment al
pressupost és resultat de la consolidació -com deia- de la
despesa corrent i d’una aposta per la inversió motivada per la
posada en funcionalment principalment de la nova
infraestructura de l’hospital de Can Misses.

Pel que fa als pressuposts de la conselleria, sense el Servei
de Salut, he de dir que el pressupost, excloent la principal
partida de despesa del Servei de Salut, el que fa és mantenir els
programes de les direccions generals de Salut Pública i Consum
i de Gestió Econòmica i Farmàcia amb un total de 27.017.157
euros, la qual cosa representa la partida específica de la
conselleria un descens de l’1,33%.

Aquestes xifres demostren una consolidació de pressupost
que es manté pràcticament invariable en el que es refereix al
muntant global, que és el resultat d’una important variació en el
que representa la baixada de despesa corrent i la pujada
d’inversions que és la tònica general d’aquest pressupost.

Si bé és cert que l’assignació pressupostària baixa en un
1,3%, també s’ha de dir que s’ha realitzat un important esforç
a alterar les partides respecte del 2013, de tal manera que s’ha
produït una contenció del 8,6% de despesa corrent i de les
transferències d’un 6,8% de cara al 2014 motivat per una anàlisi
exhaustiva de totes i cadascuna de les despeses que s’han
d’escometre, així com una millor i més eficient gestió a les
compres, subministres i serveis contractats des de la Secretària
General d’aquesta conselleria.

De la mateixa manera, el pressupost contempla un increment
del 7,4% al capítol d’inversions amb l’objectiu d’atendre els
projectes d’inversions de vacunació obligatòria, com no podia
ser d’altra manera, als programes d’informació de dades en el
Sistema Nacional de Salut i el que suposa la relació amb la
Fundació d’Investigació Sanitària a les Illes Balears i unes obres
de millora necessàries dins el Laboratori de Salut Pública.

També és important destacar que l’elaboració d’aquests
pressupost s’ha fet en base a la previsió d’execució d’aquest
pressupost 2013 corrent i per tant, són uns pressuposts realistes
en base a les necessitats que ja venim mantenint durant aquest
exercici i per tant, ens donen una previsió molt realista del que
es necessita de cara al 2014.

Pel que fa a Secretària General -com deia- s’ha de tenir en
compte que el pressupost del 2013 tenia unificada la Conselleria
de Família i de Benestar Social, mentre que els pressuposts del
2014 estan destinats exclusivament al departament de Salut.
L’escissió de les dues antigues conselleries, conseqüentment, fa
que el personal d’origen que pertanyia a Família i Benestar
Social, en aquest cas, no estigui pressupostat dins la Conselleria
de Salut i així la baixada del capítol 1 és d’un 56% en despesa
de personal.

Pel que fa a la Direcció General de Salut Pública i Consum
hem de dir que el pressupost per a l’any 2014 és de 18.908.717
euros, el que suposa un increment de l’1,17% respecte al
pressupost de l’any 2013.

Continua la consolidació de pressupost de la conselleria, de
la Direcció General de Salut Pública, ha experimentat -com deia
també- una important contenció de despesa corrent amb el 9,5%
i de transferències amb un 6,8 a causa de l’esforç realitzat en
mesures d’eficiència i gestió, derivant aquest estalvi generat cap
a polítiques d’inversió del 12,9%. Aquestes mesures permetran
a la direcció general mantenir per a l’any 2014 els programes de
salut pública i consum vigents a aquest exercici 2013.

Continuarem amb els programes de drogodependència, de
salut pública i de sanitat ambiental i les activitats per aconseguir
millorar els nivells de salut comunitaris, tant en els camps de la
promoció de la salut com en els de la prevenció de la malaltia,
així com les polítiques de protecció al consumidor. Al mateix
temps continuarem amb els programes d’avaluació, verificació
i acreditació i certificació de centres i serveis sanitaris de la
comunitat, també es realitzaran un seguit d’accions per tal de
garantir i vetllar per la qualitat i seguretat dels centres sanitaris
públics i privats. Volem potenciar les polítiques de formació,
investigació sanitària, coordinació de la informació i
documentació científica. 

Pel que fa a trasplantaments, des de la coordinació
autonòmica de trasplantaments potenciarem les actuacions
tendents a augmentar les donacions d’òrgans i teixits, a més de
la gestió i el manteniment de la Xarxa Autonòmica de
Coordinació de Trasplantaments.

Durant l’any 2014 es continuarà des de l’Oficina de
Voluntats Anticipades amb l’objectiu prioritari de garantir
l’accessibilitat al Registre de Voluntats des de qualsevol dels
centres públics de les Illes Balears a través de la inscripció
d’aquest registre a la història de salut. També i com a gran
objectiu de cara al 2014 es consolida la seu de l’oficina a
Menorca i a Eivissa per reforçar aquest servei.



1324 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 7 de novembre del 2013 

 

Potenciar la participació, qualitat, seguretat i difusió de
resultats en relació amb els sistemes d’informació pel que fa al
seguiment epidemiològic de les malalties, continuar
desenvolupant juntament amb el departament informàtic
l’aplicació que ens ajuda a l’extracció de dades que serveixen
per l’avaluació de vigilància de la salut dels treballadors
exposats a l’amiant, planificar actuacions en matèria
d’alimentació saludable i vida activa a les Illes Balears,
desenvolupar i coordinar les actuacions en matèria de VIH i
Sida a les Illes Balears en les diverses conselleries,
administracions i entitats ciutadanes i la Secretaria del Pla
Nacional de Sida.

Seguirem treballant en el programa vacunal per millorar la
cobertura vacunal de la població infantil i adulta escoltant els
professionals i el Comitè Tècnic de Vacunes, continuarem fent
feina per minimitzar els riscos a què estan sotmesos els
ciutadans i en la mesura possible prevenir i evitar amb les
tasques de control els efectes nocius que els aliments, el medi
natural o qualsevol producte poden ocasionar a la població.

La importància que tenen les Illes Balears com a destinació
turística ens obliga també a incrementar els esforços, ja que a
més de la població resident s’hi afegeix un gran nombre de
turistes i visitants que ens fa incrementar els controls preventius
per tal d’evitar problemes relacionats amb la salut, el servei de
seguretat alimentària i protecció a la salut juntament amb el
suport del Laboratori de Salut Pública, el qual vull recordar que
serà una de les inversions per tal de millorar les seves
infraestructures.

Reubicarem el Laboratori de Salut Pública a les Illes Balears
i el dotarem de mitjans tècnics per poder donar resposta a la
necessitat i als nous reptes de control ambiental i de seguretat
alimentària amb una inversió superior a 400.000 euros.

Hem regulat mitjançant un decret el Consell Autonòmic de
Seguretat Alimentària, hem creat un òrgan únic de coordinació
de totes les administracions implicades en les tasques de
control. Seguim desenvolupant eines per tal de millorar els
sistemes d’informació en protecció de la salut. 

Continuarem atenent la demanda de la població a les de
Menorca, Eivissa i Formentera pel que fa a les vacunacions
internacionals atès que l’Administració central no disposa de
mitjana humans.

Pel que fa al món de les drogodependències volem planificar
i coordinar les actuacions en matèria de drogodependències i
altres addiccions a les Illes Balears, actuar de manera activa en
les polítiques de prevenció i atenció de drogodependències i
altres addiccions a tots els nivells i àmbits. 

En la política de defensa dels consumidors i usuaris
properament entrarem a aquest parlament el projecte de la nova
norma bàsica, com és el text de la nova llei de defensa dels
consumidors i usuaris de les Illes Balears que està a exposició
pública i que ja  ha passat pel Consell de Consum. Continuarem
amb les actuacions de control de mercat, potenciarem
l’arbitratge de Consum per a la solució dels litigis i
augmentarem el suport a les tasques d’informació i tramitació
de reclamacions dels consumidors de les Illes Balears.

Pel que fa a la Direcció General de Gestió Econòmica i
Farmàcia el pressupost general de Gestió Econòmica i Farmàcia
per a l’any 2014 es d’1.084.668 euros la qual cosa suposa una
baixada del 16,7% respecte del pressupost 2013. Aquest descens
al pressupost ve motivat en gran part per les transferències que
enviava a la Fundació d’Investigació Sanitària que passaran a
enviar-se des de la Direcció General de Salut Pública i Consum.

En la mateixa línia que la conselleria, la Direcció General de
Gestió Econòmica i Farmàcia ha experimentat una important
reducció de la despesa corrent destinada a dietes, desplaçament
i organitzacions de jornades que ha suposat una baixada del
28,04% de despesa en pressupost executat. 

Per altra banda, mantendrà la inversió en els programes
posats en marxa així com la xarxa de farmacovigilància. Es
preveu centrar les tasques per consolidar la coordinació entre la
conselleria i el Servei de Salut per dur a terme actuacions
derivades de les línies estratègiques del Govern, planificació
estratègica, participació dels òrgans del Sistema Nacional de
Salut, gestionar el fons finalistes que se signin i fer un
seguiment general dels fons en matèria sanitària de la
conselleria.

A més, dins l’àrea de planificació sanitària, les actuacions
d’implantació, difusió, seguiment i avaluació de les estratègies
en salut del Sistema Nacional de Salut a les Illes Balears
especialment aquelles relacionades amb les cures palAliatives, la
diabetis, les malalties rares, l’ictus, les malalties reumàtiques i
musculoesquelètiques. És molt important potenciar l’abordatge
de la cronicitat en l’estratègia de cronicitat i les malalties
neurodegeneratives. 

Volem també, durant el final d’aquest 2013 i tot el 2014, fer
un gran esforç per elaborar un nou pla de salut a la comunitat
autònoma de les Illes Balears el qual, com vostès bé saben, està
caducat de ja fa molt d’anys i la darrera avaluació que tenim és
el diagnòstic en salut que es va fer l’any 2010.

Pel que fa al Servei de Salut, és important destacar tot el que
hem fet durant aquest any. Ha estat un any de consolidació, però
també un any en el qual hem incrementat serveis com pugui
haver estat la Unitat de Cures PalAliatives Pediàtriques; hem
incrementat el nombre de desplaçaments de metges especialistes
a Menorca i a Eivissa, seguirem potenciant aquests
desplaçament; hem tirat endavant una vertadera central de
compres i hem aconseguit una disminució del preu mitjà de
compra en percentatge d’una manera molt significativa unificant
el catàleg. 

Hem incrementat el nombre d’intervencions quirúrgiques i
de consultes externes de manera significativa incrementant la
capacitat de resolució. Hem creat la Unitat d’Urologia
Pediàtrica a l’Hospital Universitari de Son Espases, que era una
demanda important. Hem incrementat l’activitat -com també
s’ha explicat- dels centres sociosanitaris i apostam també per
l’Atenció Primària incrementant la seva capacitat de resolució
i tenim ja dotze centres que fan cirurgia menor ambulatòria.
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El Servei de Salut disposarà per a aquest any 2014 d’un
pressupost de 1.168 milions d’euros com anunciava en la meva
introducció, una xifra que representa el 30,14% del pressupost
total de la comunitat autònoma i el 43,69% del pressupost total
de les conselleries.

L’objectiu és continuar prestant una atenció als ciutadans de
les Illes Balears d’assistència sanitària de qualitat, baix els
màxims criteris d’eficiència i sostenibilitat.

El pressupost inicial del Servei de Salut de 1.168 milions
d’euros és un 2,35%, 27 milions d’euros, superior a
l’inicialment aprovat l’any 2013 de 1.141 milions d’euros.

Els principals increments es produeixen a dos capítols com
és personal i el d’inversions, com a conseqüència de la posada
en funcionament del nou hospital de Can Misses.

El Servei de Salut augmenta la partida de personal en 31,4
milions d’euros, 5,6%, fins arribar als 597 milions d’euros. El
Govern continua creient en la necessitat de refermar aquest
capital humà que tan bona assistència dóna; de fet, per al
pressupost de l’any 2013 hem hagut de demanar un increment
de partida ja que hi ha -i ho vaig manifestar en el seu moment-
partides ampliables dins aquest pressupost.

Pel que fa referència al capítol 2, de compra de béns i
serveis, el pressupost del capítol 2 es manté pràcticament
invariable, ja que passa dels 375,9 milions d’euros del
pressupost 2013 a 374,4 milions d’euros al pressupost del 2014,
el que suposa una rebaixa de menys 0,4%, d’1,5 milions
d’euros. Per part del pressupost al capítol 2 de les gerències està
posicionat..., part d’aquest pressupost està posicionat a la central
de compres i logístiques que té una implantació progressiva
iniciada ja en el juny del 2013 que ens ajuda, com deia, a
mantenir via reducció de preus unitaris la despesa real a pesar
d’incrementar l’activitat assistencial.

Amb la posada en funcionament de la central de compres
només hi ha una sola política de compres i no una per gerència,
el que permet la unificació de preus i la catalogació de
productes i redunda en una major eficiència de gestió dels
recursos disponibles, cosa que no s’havia fet mai. Cada gerència
tenia comptabilitzats els seus productes sense que ningú no es
preocupàs de veure si el mateix producte estava catalogat de la
mateixa manera i es comprava al mateix preu. Ara això ja no és
així. 

En relació amb el concert amb institucions d’atenció
especialitzada he de ratificar aquí la voluntat d’aquest govern de
la signatura de dos convenis singulars: un, amb l’hospital Sant
Joan de Déu, i un altre, amb l’hospital de Creu Roja, així com
el concurs que va ser adjudicat per la Policlínica Miramar. 

Quant als concerts de transport sanitari tant terrestre com
aeri es produeix una pujada del 14% del pressupost, passant de
16,6 milions d’euros el 2013 a 18,9 milions d’euros el 2014.
Quant al pagament de concessionaris l’obertura del nou hospital
de Can Misses suposa un increment del 53%, passant de 63,5 de
l’any 2013 a 97,3 milions d’euros l’any 2014.

Les despeses financeres registren un major descens
percentual del pressuposts respecte de l’any passat, en concret
es redueix un 31,2%, o el que és el mateix 2,8 milions d’euros
manco, passant dels 8,8 milions d’euros de pressupost inicial el
2013 als 6 milions d’euros en aquest pressupost 2014. La
baixada d’aquest capítol és conseqüència dels mecanismes
extraordinaris de pagament a proveïdors durant el 2012 i 2013
i d’altres mecanismes de finançament, com és el Fons de
liquiditat autonòmica, que han permès pagar proveïdors i reduir
la factura d’aquests interessos de demora que reclamaven per
uns períodes de pagament excessivament llargs. Els anys 2012
i 2013 el Servei de Salut ha pagat 798,5 milions d’euros de
factures d’anys endarrerits a través d’aquests mecanismes, 798,5
milions d’euros.

Val la pena, també, destacar l’esforç realitzat per aquest
govern per intentar posar-se al corrent de les factures que
estaven pendents d’abonar-se sense disposar de crèdit
pressupostari, moltes d’elles heretades d’anys anteriors.

Pel que fa al capítol de transferències corrents, que inclou
tant la farmàcia ambulatòria com els desplaçaments de
particulars, la farmàcia ambulatòria el que fa és reduir-se un
2,65%, una reducció de 4,5 milions d’euros, passant dels 169,5
del pressupost 2013 als 165 milions d’euros en aquest
pressupost 2014. Les reduccions de despesa observades anys
anteriors que han estat l’any 2012 d’un 11% i un 8% previst en
aquest 2013 justifiquen aquesta partida realista. La partida
destinada a desplaçaments a particular augmenta en un 9,2%,
passant d’1,1 milions d’euros l’any 2013 a 1,2 per a l’any 2014.
En aquest cas, va referenciat en el pagament d’agències de
viatges per al pagament de desplaçar que necessiten rebre
assistència a una illa diferent o a la península per a les consultes
especialitzades, i també registra un increment del 9,2%, passant
del 3,5 l’any 2013 a 3,8 l’any 2014.

Fent referència al capítol d’inversions reals, aquest capítol
representa, com deia i venc defensant, un major increment
percentual de tot el pressupost del Servei de Salut, en concret
augmenta un 21,77%, 4,2 milions d’euros, ja que passa de 19,1
pressupostats l’any 2013 a 23,3 pressupostat per a aquest any
2014, com a conseqüència de la posada en marxa del nou
hospital de Can Misses. El nou hospital inclou millores
assistencials i tecnològiques a fi i efecte de prestar serveis
sanitaris amb els estàndards de qualitat propis de la
infraestructura sanitària de referència a l’illa d’Eivissa i de
Formentera. Aquest nou hospital de Can Misses comptarà també
amb un nou servei d’oncologia i radioteràpia que donarà
resposta a una reivindicació històrica que evitarà haver de
traslladar pacients d’Eivissa i de Formentera a Son Espases,
millorant així la seva qualitat de vida sent tractats prop de casa
amb la seguretat que seran atesos també amb la màxima
rapidesa. 



1326 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 7 de novembre del 2013 

 

És important destacar que aquest hospital ocuparà una
superfície de més de 46.000 metres, que és el doble de l’edifici
actual, i que aquest nou centre hospitalari suposarà un important
increment de recursos assistencials de disposició dels pacients
i dels professionals i no tendrà res a veure amb el Can Misses
actual. Serveixen d’exemple una sèrie de dades comparatives
que he vengut manifestant i que avui vull ratificar, el nou
hospital comptarà amb 273 llits, 77 més que l’actual Can
Misses, passant de 98 habitacions a 184, gran part d’elles
individuals. Pel que fa a l’àrea d’unitat de cures intensives
tendrà 15 unitats d’adults, l’actual només en té 9, a més de 9
unitats per a neonats. L’àrea de consultes i gabinets passa de les
40 actuals a les 106 previstes en el projecte que executam.
L’hospital de dia creix exponencialment, passant de 5 a 19
unitats i 11 llits i 8 butaques. L’hospital de dia oncohematològic
es quasi triplica en la seva capacitat. L’àrea de hemodiàlisi
augmenta d’una manera molt significativa els punts d’atenció,
passant de 23 a 32. Pel que fa a l’àrea quirúrgica s’augmenta el
número de quiròfans, de 4 a 6. L’àrea obstrètica augmenta
significativament tant pel que fa a sales de dilatació i parts com
a unitats d’incubadores, i també és significativa la dotació
prevista a l’àrea de diagnòstic per la imatge, que comptarà amb
equips de ressonància magnètica, servei de diagnòstic per la
imatge i ortopantomografia per a la radiografia maxilAlar. 

És important destacar, també, que referent a la taxa de la
targeta sanitària s’ha tengut en compte, a més de les ja existents
exempcions que hi havia, que les persones amb renda mínima
d’inserció i els pensionistes de pensions no contributives també
s’inclouen dins aquest grup. 

Per tant, crec que com a conclusió puc dir que és un
pressupost realista, és el pressupost, com deia l’altre dia a la
pregunta parlamentària, és el pressupost que en aquests
moments es pot permetre la comunitat autònoma, ens obliga a
continuar gestionant amb criteris de màxima eficiència, però les
grans mesures, com deia, ja estan preses, aquestes línies donen,
en aquests moments, els seus fruits, com deia, quant a les unitats
d’intervencions quirúrgiques que es fan mes a mes, que
s’incrementen respecte dels anys anteriors, aconseguim uns
nivells d’eficiència molt bons i començam a aplicar també la
concertació, com pugui ser el contracte amb la Policlínica i la
voluntat de signar aquests dos convenis singulars per seguir
comptant tant amb la Creu Roja com amb Sant Joan de Déu per
tal de palAliar i reduir aquests temps d’espera que són la nostra
principal preocupació. Però com dic, són uns pressuposts
ajustats a les necessitats que ens obliguen a continuar gestionant
en la mateixa línia, son continuistes, però són uns pressuposts
realistes respecte de les necessitats que tenim i ens obligarà,
també, a continuar sent imaginatius de cara a la gestió d’aquest
2014 per tal que els ciutadans no notin una baixada de qualitat
assistencial. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediríem ara a la suspensió
de la sessió per un temps  màxim de 45 minuts, però vull pensar
que els senyors i les senyores portaveus ja ho tenen tot preparat
i podem continuar, sí?

Idò, en primer lloc, per tal de formular preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris, en primer lloc,

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, especialment al Sr.
Sansaloni i a tot el seu equip. Jo li tornaré a dir el mateix que li
vaig dir l’any passat, i és que són uns pressuposts insuficients i
irreals, però evidentment per donar una atenció sanitària
adequada. Vostè va dir l’any passat que eren correctes, que eren
suficients i nosaltres li ho tornam a dir.

I ben ràpidament li faré la primera pregunta, és veritat o no
que necessita demanar una ampliació de crèdit per pagar
nòmines i complements per arribar a finals d’any? És la primera
pregunta. 

Perquè clar, jo parl de pressupost adequat per atendre la
població, no només hem de parlar de doblers, que està molt bé,
però clar arran del Reial Decret 16/2012 vostès han modificat el
Sistema Nacional de Salut, drets, qui té dret a tenir targeta
sanitària i qui no; copagaments, etcètera. Els treballadors no
estan en les mateixes condicions que estaven fa un grapat
d’anys, i els ciutadans tampoc, ni tenen decret de garantia de
demora i vostè té més d’un 10% de la població en llista
d’espera, perquè hi ha llista d’espera quirúrgica, de consultes
externes i de proves complementàries.

Per tant, jo em reafirm que no té un pressupost adequat per
atendre la població amb uns estàndards de qualitat suficients per
als nostres ciutadans. 

No parla d’objectius en salut per als ciutadans. I vostè, aquí,
ve a defensar uns pressuposts que el pressupost és el principal
instrument polític que té vostè per fer política sanitària. 

Si resumim tot el que vostè ha dit, poc més de 1.000 euros
per habitant i l’única novetat és consolidar una inversió ja
prevista de l’anterior legislatura, el nou hospital d’Eivissa. No
hi ha res més, tot l’altre són canvis de nombres en funció de la
seva casella. 

Jo ja li vaig dir l’any passat, el primer els demanaria que
fessin un poc de feina en el sentit que la memòria ve repetida
d’anys anteriors, de l’anterior legislatura. Ara vostè ha anunciat
un pla de salut, el Pla de salut estava anunciat com a objectiu
del 2013, a la memòria, si surt la Dirección General de
Farmacia, el punto de atención de salut del PAS, vull dir, la
revisin un poc, es marquin objectius perquè, vaja, revisar papers
està molt bé i, per tant, moltes coses que són a la memòria del
2013 vostès ens han demostrat amb la memòria d’objectius de
l’any 14 que no les han fet. 

Bàsicament faré la meva intervenció fent preguntes, ja n’hi
he fet una i esper que vostè les contesti, per això som aquí, vostè
exposa i nosaltres demanam per poder aclarir i en funció d’això
poder fer esmenes.
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Quina partida té prevista per al copagament sanitari no
urgent? Perquè vostè ha ajuntat tot el transport sanitari, però el
transport sanitari terrestre baixa 1,5 milions i vostè ja ha aprovat
un copagament de transport sanitari. Per tant, quina partida té
prevista per al copagament de transport sanitari no urgent?
Quina partida té prevista per a copagament de material
ortoprotèsic? Quina partida té prevista per al copagament de
tractaments dietètics? I quina partida té prevista per als
copagaments dels fàrmacs que es disposen a les farmàcies
hospitalàries? Són quatre els nou copagaments que vostè ha
donat el vistiplau a Madrid, el Partit Popular també, i Europa els
ha dit que els implantaran. Per tant, parlam de pressupost i vostè
això ho ha de tenir contemplat en el pressupost de l’any vinent.

És curiós que l’any passat ens varen presentar uns
pressuposts que tenien uns ingressos, un augment d’ingressos
espectaculars en concepte de desplaçats, incapacitat temporal,
residents, etcètera, espectaculars. I enguany un mira el capítol
d’ingressos i es troba que excepte el de Son Espases, que deu fer
la feina en aquest aspecte molt bé, tots els altres estan igual. No
ho entenc. Escolti, quan un fa un pressupost espera... o sigui,
vostè troba normal que amb aquest capítol Menorca esperi
recaptar 900 euros més, Eivissa baixa 12 euros, Son Llàtzer puja
1 euro, Manacor puja 3 euros, Inca baixa 3 euros. És a dir, no fa
la sensació que s’hagi fet un pressupost de previsió d’ingressos
d’una manera molt acurada. No sé si era l’any passat o si és
enguany, però això és el que surt. M’agradaria que ens explicàs,
per què hi ha aquestes variacions en el capítol d’ingressos que
són molt minsos? Però, evidentment, en altres tipus de taxes sí
que vostè pensa que augmentaran molt.

Vostès és conseller de Salut i fa un any i mig als ciutadans
d’aquestes illes els varen posar un nou impost, que era l’impost
del cèntim sanitari per a la benzina, i ara no va a Sanitat i ni s’ha
preocupat ni ha contestat quants d’euros han arribat a Sanitat ni
ens diu vostè quina actitud pren. 

Hi ha una partida, que és assistència sanitària amb mitjans
aliens, dins els serveis centrals, que passa de 63 a 97 milions, un
augment de 34 milions. A mi m’agradaria que d’aquesta partida,
que és la 25900, ens pogués desglossar en què es distribueix.
Per exemple, són aquí els cànons del nou hospital d’Eivissa?
Però ens agradaria que fes un desglossament, perquè antigament
tenien noms i llinatges moltes d’aquestes inversions, però ara
han desaparegut, com per exemple la partida de la Fundació
Kovacks, abans sortia amb noms i llinatges i ara està amagada.

Per tant, aquest capítol 25900 que augmenta a 97 milions,
quin desglossament d’inversions té?

Ens podria dir quin cànon fix i variable pensa pagar l’any
que ve pel nou hospital de Can Misses i el centre de salut de
Sant Josep? Quina quantitat concreta té pressupostat per a
l’equipament de radioteràpia a l’hospital d’Eivissa? Quin import
té per al manteniment del centre de Cas Serres d’Eivissa? Quin
pressupost consta en aquest pressupost per al TAC de
Formentera? Per què bàsicament tenen el mateix concepte de
pressupost per a receptes si ja ha quedat molt clar, en el mes de
setembre, que l’efecte del copagament s’acaba?

Per cert, l’any passat hi havia una partida de 3 milions
d’euros per tornar als pensionistes que els havien cobrat
excedents, i enguany no hi és, no hi és o jo no l’he trobada. Em
podria dir, per què? On és? O si això vol dir que, alabat sigui
Déu!, posaran l’aplicació informàtica per no cobrar l’excedent
als pensionistes?

Quina partida pressupostària disposa per fer front a les llistes
d’espera mitjançant un pla de xoc? Què té pressupostat l’any
que ve per a aquest conveni que diu que vol fer amb la Creu
Roja? Quin pressupost té per al conveni de Sant Joan de Déu?

Vostè ha dit aquí que pujava el capítol 1 i això no és veritat,
l’únic que fa és reconèixer que el capítol 1 de l’any passat era
fals, perquè vostè... ja intuïm que fa una ampliació de crèdit per
acabar l’any. Per tant, la pregunta és una altra, amb aquest
presumpte augment de capítol 1 que diu vostè, quants nous
professionals sanitaris pensa vostè contractar, nous? Perquè clar,
si el pressupost de l’any passat era fals, estava infra
pressupostat, per què ha de demanar una ampliació de crèdit,
clar, no em digui que ara augmenta el capítol 1, perquè reconeix
que l’any passat el pressupost era incorrecte. Per tant, la
pregunta clau és: quants nous professionals pensa contractar
amb aquest pressupost de capítol 1?

I què passa amb els treballadors de GESMA? Quants d’ells
van a Son Espases? Quants d’ells són al pressupost de Son
Llàtzer? Quants d’ells són a l’hospital d’Inca? Quants d’ells són
als serveis centrals?

Altres preguntes concretes, em vol dir per què a Son Espases
el pressupost de neteja es multiplica per 6? Per què el pressupost
de seguretat es multiplica per 4? Per què el pressupost de
bugaderia es multiplica per 10? Per què el pressupost de
restauració es multiplica per 7? Serveis tots aquests que no ha
de donar el Servei de Salut. La pregunta de tot això és molt
concreta: ha negociat vostè un modificat nou de l’hospital de
Son Espases?

Si vol que parlem de capítol 1, podem parlar, la pregunta
clau és molt simple, vostè l’any passat va baixar 68 milions
d’euros el capítol 1, per tant, la meva conclusió és que estava
mal pressupostat i que necessita una ampliació de crèdit i per
això li he demanat. Enguany millora, però no complirà els seus
objectius, per tant, queden moltes preguntes, encara me’n
queden moltes, esper poder aprofitar el segon torn per poder-les
fer. Però només n’hi faré una: vostès diuen que han creat una
central de compres, que ja existia des de l’any 2010 i l’anterior
legislatura es varen adjudicar concursos per valor de 81 milions,
la pregunta és, un quan veu que puja el pressupost de central de
compres de 18 a 97 milions pensa que és que va detraient de
capítol 2 de cada una de les gerències. És així? Hem d’intentar
fer els nombres que els doblers que baixa de capítol 2 de cada
una de les gerències els hem d’anar a cercar al capítol 2 de la
central de compres? És una pregunta molt simple però que
m’agradaria que em contestàs.

I com que veig que el president ja em dóna presses acabaré,
però evidentment hi ha moltes altres preguntes.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago té la paraula també per un temps de 10
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom i bon dia al conseller
i al seu equip. Coincidim amb vostè en la seva exposició que
efectivament la sanitat és un dels principals pilars del benestar
social, perquè és una de les principals polítiques de redistribució
de la riquesa. En el que no estam d’acord amb vostè és en una
de les conclusions que ha fet, que diu que aquest govern dóna
assistència a la població a l’altura de les circumstàncies que
requereix. Vostès han exclòs 16.000 persones del sistema de
sanitat normalitzada, per tant tenim 16.000 persones a la nostra
comunitat autònoma que no tenen aquesta assistència a l’altura
de les circumstàncies que es requereix, que han de justificar la
urgència per poder ser ateses.

També m’agrada que vostè reconegui, encara que sigui per
la via de la salut pública, la necessitat de reforçar pressupostos
sanitaris els mesos d’estiu o durant determinats mesos de l’any
per la presència de turisme, cosa que després, quan es tanquen
quiròfans i quan no se substitueix personal, l’assistència
sanitària sí que queda afectada. Tenim quiròfans tancats els
mesos d’estiu, tenim personal que no és substituït, i vostè
reconeix, efectivament, via salut pública, que és necessari
reforçar tota salut pública per la presència de turistes.

Jo també de la compareixença, la primera part de la
compareixença, m’agradaria aclarir tota una sèrie de preguntes
que, sobretot a la lectura de la memòria, després quan vas als
pressupostos no trobes. Vostè parla a la pàgina 7 de potenciar el
dispositiu de dia a l’atenció sociosanitària en salut mental.
M’agradaria on i amb quin pressupost, perquè el pressupost de
salut mental baixa, baixa i està a la mínima expressió.

Una altra de les preguntes que m’agradaria fer és que a la
pàgina 17 posa: “Es continuarà aplicant el conveni de
colAlaboració subscrit entre l’extinta conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració i el Servei de Salut per promoure
activitats orientades a una millor atenció sanitària a la població
immigrant”. Quasi és paradoxal; la població immigrant
irregular, a la qual vostè ha tret la targeta sanitària, vostè diu
que mantendrà un conveni de colAlaboració. Per tant
m’agradaria saber quin conveni és aquest, quina quantia i quines
activitats durà aquest conveni.

Parla també de millorar l’eficàcia dels contractes de gestió
amb els centres de serveis de salut. M’agradaria que m’explicàs
quines característiques tendrà aquesta eficàcia o aquest
contracte de gestió de l’eficàcia en els serveis de salut d’atenció
primària.

A la pàgina 21 -vostè no n’ha fet menció i jo pens que és
molt important i m’hagués agradat que vostè ho hagués
ressaltat- parla de definició i redacció del projecte bàsic i
executiu del sociosanitari de l’edifici B de Son Dureta.
M’agradaria saber qui ho redactarà i quan ho pensen tenir llest,
l’edifici B de Son Dureta, m’agradaria saber, per a activitats
sociosanitàries, és a dir, sobretot quines activitats

sociosanitàries han pensat, perquè si vostès ja fan un projecte
bàsic i executiu ja deuen tenir les ordres donades clares de quins
serveis sociosanitaris tendrà aquest futur edifici B de Son
Dureta.

Després diu també a la pàgina 32 que adequarà els horaris
d’atenció a la demanda real de la població en tots els centres de
salut. Li deman a veure si això suposa una modificació dels
actuals horaris, que es varen reduir l’horabaixa, i sobretot quines
dades té de quins són els centres que poden requerir aquest
canvi d’horari, i quines propostes en general tenen, però
sobretot si pensen modificar aquest horari i quins centre han
detectat vostès que necessiten aquesta modificació, aquesta
atenció diferenciada.

També hem detectat a la pàgina 36 campanyes de salut de
participació en el punt d’atenció de salut PAS Jove. El PAS
Jove està tancat des de fa tres anys perquè aquest govern va
tancar el PAS Jove, i m’agradaria saber com faran aquestes
campanyes de salut dirigides als joves, que ja és ben necessari,
però sàpiga vostè que el PAS Jove està tancat. 

Després parla d’equips -i ens n’alegram molt, cregui’m,
perquè hi ha una ponència de salut mental que defensa el que
vostès estan defensant aquí-, la creació d’equips assertius de
tractament, a la pàgina..., crec que és la pàgina 39. M’agradaria
saber quines àrees, a quines àrees tendrem aquests equips de
tractament assertiu, perquè no ho he trobat; salut mental baixa
moltíssim i no sé si hi ha un altre capítol 1 diferenciat perquè
creï aquests equips assertius, a quines àrees, aquests equips de
tractament assertiu.

També parla de reformar els pavellons obsolets del recinte
de l’antic hospital Psiquiàtric. Això també estava a la memòria
de l’any passat, no s’ha fet res. M’agradaria saber quins
pressupostos destinarà aquest any per reformar els pavellons
obsolets.

I després també parla a la pàgina 44 d’augmentar el nombre
de places d’hospital de dia. M’agradaria saber quines, o quins
hospitals de dia augmentaran.

Bé, i ara ja en relació amb els pressupostos -tot això és en
relació amb la memòria, m’agradaria que em donàs
explicacions, tots aquests projectes no els he trobat en els
pressupostos i m’agradaria que vostè m’ho aclarís- els
pressupostos d’ingressos; també hem detectat el tema que es
manté com a ingrés tota la recaptació que es fa d’atenció
sanitària a particulars; es manté pràcticament a tots els hospitals
la mateixa quantia, crec que a Son Espases puja un poquet, ho
diferencien d’assegurances privades, d’accidents de treball i
d’altres, i m’agradaria saber quin perfil són aquests particulars,
si ens pogués dir a quin perfil es refereix amb tots aquests
particulars.
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Nosaltres no estam d’acord amb vostè quan ha dit que puja
el capítol 1. Pensam que això simplement és una millor
adequació a la realitat pressupostària. Vostè en la seva exposició
ha reconegut que ha hagut d’ampliar crèdit en el capítol 1
perquè l’any passat amb el pressupost actual era impossible. I
després pensam que hi ha una redistribució del personal de
l’Hospital General i de l’Hospital Caubet, i m’agradaria que
especificàs si això és així i quin personal està ubicat a cada
hospital.

Un tema que ens preocupa molt al nostre grup parlamentari
és tot allò referit a la pujada tan espectacular de 94 a 134
milions en el capítol de l’assistència sanitària amb mitjans
aliens. Ens agradaria que ens explicàs amb detall a què respon
aquesta pujada, especialment la del punt 412A, que és una
pujada de més de 500.000 euros a primària de salut en relació
amb aquesta assistència sanitària amb mitjans aliens; no és
especialitzada, és atenció primària, ens agradaria saber a què
respon. I una que té un nom concret, que són 6.462.381 en
teràpies respiratòries; a què es refereix amb aquest tema de
concert en teràpies respiratòries de sanitària amb mitjans...,
vaja, assistència sanitària amb mitjans aliens.

Vostè ha fet referència a la quimioteràpia d’Inca. Ens
agradaria saber quan es disposarà..., perdoni, la quimioteràpia
d’Eivissa, disculpi. Quan es disposarà d’aquesta quimioteràpia,
i si el que ha sortit en els mitjans de comunicació és cert, si serà
privatitzada.

Consideram que és insuficient el PADI. Vostè ja el va
pressupostar malament aquests pressuposts del 2013, el torna a
pressupostar malament. Vostè em contesta mensualment que
està gastant una mitjana de, bé, entre 100 i 125.000 euros
mensuals. Vostè l’any passat tenia escassament 57.000 euros, ja
li vàrem dir que això era insuficient, segurament ha hagut de fer
modificacions també en aquest sentit. Per a l’any 2014 n’hi ha
543. Per tant la pregunta és si vostès pensen reduir el PADI o si
simplement tornam a estar davant un pressupost mal fet, perquè
el que vostè ens contestat mensualment és que és per damunt
d’uns 100.000 euros mensuals de PADI.

De l’Hospital de Manacor hi ha una baixada espectacular de
formació. Ens agradaria saber el motiu del perquè es baixa
d’una forma tan espectacular la formació a l’Hospital de
Manacor.

Ens agradaria també que ens aclarís l’especificació de
l’Hospital d’Inca, que l’any passat, o en els pressupostos de
2013, el treball amb altres empreses era de 249.000 euros, i ara
aquest any és de 4 milions d’euros. A què respon aquest canvi
pressupostari i si ho pot explicar amb detall.

En relació amb la conselleria ens preocupa el tema que baixi
el capítol de salut pública, baixi el Pla de drogues, el Pla de
drogues està a la mínima expressió en aquesta comunitat
autònoma i continua baixant, no arriba ni a 250.000 euros, crec.
Avui veim als mitjans de comunicació que els joves de la nostra
comunitat autònoma no s’estan allunyant de les drogues, del
consum de drogues ni de l’abús del consum de drogues, sinó tot
el contrari, i tenim un pla de drogues que cada vegada està
baixant en mans d’aquest govern del Partit Popular. La Direcció
de Consum també baixa. 

Per tant pensam que totes aquestes polítiques de prevenció
que són importantíssimes, Pla de drogues, salut pública, consum
i tal, estan baixant, i vostès record que van fer un pla 2020 que
no sé si encara està en vigor, el Pla Ib-salut 2020, en què
donaven una importància cabdal a tota la tasca preventiva en
sanitat, la tasca preventiva com un element imprescindible per
l’austeritat posterior i per la rendibilitat de l’assistència
sanitària. Per tant em preocupa que després aquests resultats en
tot el que és política preventiva no apareixen. Tenim política
assistencial que al nostre entendre no és suficient, però tot el
que és política preventiva sanitària realment queda a la mínima
expressió.

Li deman si aplicarà en aquesta comunitat autònoma el que
demana a través dels pressupostos el Ministeri de Sanitat, que
si una persona de la nostra comunitat autònoma està 90 dies
fora, a l’estranger, quan torni estarà exclosa del sistema sanitari.
Vostè té totes les competències en temes de salut, perquè així ho
diu l’Estatut, i m’agradaria saber si això ho ficarà.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, perdoni, però ha d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja estic, ja està, la darrera, i després ja...

I després m’agradaria saber, si em contestar, si el personal
estatutari que depèn funcionalment de la concessionària el tenen
pressupostat a l’Ib-salut i a quina partida.

I finalment, ja que vostè ha comentat allò dels convenis
singulars, quina quantia per a Creu Roja i quina quantia per a
Sant Joan de Déu. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau també per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. Benvinguts,
conseller de Salut, vostè i tot el seu equip de la Conselleria de
l’Ib-salut, per explicar aquests pressupostos per al 2014.

El nostre grup parlamentari vol mostrar la satisfacció i
felicitar-lo perquè un any més podem celebrar que tenim un
govern amb capacitat per fer pressupostos, un govern que no és
negligent com altres governs que els han precedit, que no defuig
la seva responsabilitat i que dóna la cara davant els ciutadans no
optant per amagar les dificultats, sinó que treballa intensament
des de la responsabilitat i el compromís perquè tots els
ciutadans d’aquestes illes tenguin els serveis públics que es
mereixen.
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Des del nostre grup volem destacar alguns aspectes
d’aquesta presentació, i dir que en aquests moments, en primer
lloc, estam aquí assistint a la presentació, i ho volem fer notar,
dels comptes públics de l’àrea del Govern de les Illes Balears
que gestionarà en el 2014 un 45% del pressupost total de les
conselleries. Pensam que aquesta no és una compareixença més,
i sense voler llevar mèrit a cap de les àrees del Govern creim
que hem de remarcar que vostè, Sr. Sansaloni, ens acaba
d’explicar quins són i com es gastaran quasi la meitat dels
recursos econòmics disponibles que tendrà l’executiu autonòmic
balear l’any que ve, i això, vostè ho deia però és així, és la prova
que constata i evidencia quina és la vocació d’aquest govern,
d’un govern compromès amb la qualitat de vida, amb el
benestar i amb la salut de tots els ciutadans de les nostres illes.

L’altra bona notícia és que els pressupostos de l’any que ve
són uns pressupostos que pugen, que experimenten un
increment d’un 2,21% dins l’àrea de salut respecte de l’any
anterior, i concretament a l’Ib-salut creixen un 2,35%. Això és
una dada molt positiva per dues raons: en primer lloc, perquè
tendrem més recursos per destinar a millorar la qualitat
assistencial sanitària i, en segon lloc, perquè és un indicador que
ja podem començar a fer passes en positiu.

Òbviament continuen essent uns pressupostos austers,
rigorosos, realistes i complidors amb l’objectiu de dèficit, però
si el pressupost del 2013 en salut va haver de baixar, ara el 2014
ens podem permetre ja una pujada, i això significa que les coses
s’estan fent bé i que ja podem començar a veure la llum. 

I recordem que tenim un govern que des del primer dia ha
sabut afrontar les dificultats i ha volgut adaptar l’administració
pública a les circumstàncies actuals, un govern que durant els
primers dos anys s’ha centrat a ordenar, analitzar, prioritzar,
evitar duplicitats i perseguir la màxima eficiència, aplicant
rigorosament el principi d’austeritat però mantenint tots els
serveis essencials, una gestió pública totalment oposada a la
d’altres que ens han precedit, que es caracteritzaven pel
dispendi, el malbaratament i el descontrol total, deixant en
conseqüència un forta inèdit a la nostra comunitat superior als
6.500 milions d’euros i, a l’Ib-salut, superior als 830 milions.
Quina diferència.

Però tornem a aquest pressupost per al 2014, i deim que
aquest pressupost de la Conselleria de Salut puja un 2,21%, i
que l’Ib-salut és el que representa el major increment, arribant
als 1.168 milions, uns 26,84 milions d’euros més que els que
tenia per a l’any 2013, caracteritzat per la contenció en despesa
corrent i per una aposta per la inversió que es visualitza en la
posada en marxa del nou hospital Can Misses d’Eivissa. I aquí,
si em permet, com a diputada de l’illa d’Eivissa, voldria felicitar
i agrair al conseller i també al Govern d’aquestes illes l’esforç
immens que s’està fent per dotar les Pitiüses d’una magnífica
infraestructura sanitària que obrirà les seves portes en el mes de
juny i oferirà dins la seva cartera de serveis també el servei de
radioteràpia perquè els pacients d’Eivissa i Formentera, quan
necessitam aquest tractament, no haguem de viatjar aquí a Son
Espases i puguem rebre’l amb molta més comoditat i amb
menys despeses.

27 milions d’euros són els que es destinen a l’equipament
d’aquest nou centre hospitalari, la gran inversió de la legislatura
quant a infraestructures sanitàries, i que sens dubte millorarà
considerablement la qualitat assistencial sanitària de totes les
persones que vivim a les illes Pitiüses. El Govern ha accelerat
al màxim les obres, ha fet les modificacions del projecte inicial
de manera urgent, posant solució a les mancances que tenia
aquest projecte inicial amb un modificat presentat el gener del
2013, i corregint mancances, com dic, com era per exemple la
instalAlació del búnquer que ha d’ubicar la radioteràpia, i ara
equiparar la instalAlació amb una dotació tecnològica de primer
nivell amb aquesta partida de 27 milions. Òbviament tot són
bones notícies.

Un altre dels trets que caracteritza aquest pressupost de la
Conselleria de Salut per al 2014 és que baixa la despesa corrent
i pugen les inversions un 7,4%. Això ha estat possible gràcies
a iniciatives com la posada en marxa de la central de compres,
subministres i serveis optimitzant al màxim els recursos i
multiplicant l’eficiència. En el Partit Popular sempre hem
considerat que aquesta era la millor manera de gastar els sous
públics, contenir la despesa corrent i incrementar la inversió. I
no el que feien altres governants, que fins i tot les inversions
estatutàries que venien del Govern central s’han gastat la meitat
d’aquestes en despesa corrent, creant ara un gran problema a
l’actual Govern, que no pot justificar aquestes inversions perquè
no s’han fet i tampoc no té els doblers per fer-les, perquè s’han
gastat quan governaven en despesa corrent. Una vegada més,
veim una gran diferència.

També me vull referir al pressupost del Servei de Salut.
Vostè ha esmentat tots aquells nous serveis que s’han
implementat o creat durant el 2013, tots ells molt importants, i
com ha dit, l’ib-salut comptarà amb un pressupost de 1.168
milions d’euros, el 30,14% del pressupost global de la caib, 27
milions d’euros més que el 2013. I s’incrementen els capítols de
personal, transferències corrents i inversions. L’aposta pel
capítol 1 és molt significativa, ens acostam ja a la xifra de quasi
600 milions d’euros de despesa en personal i com molt bé ha
indicat, és una notable mostra que aquest Govern aposta pel
capital humà per millorar el servei.

També és destacable l’esforç que s’ha fet des de l’ib-salut
durant aquests dos anys i que es continuarà fent per posar-se al
dia en el pagament de factures pendents. L’herència rebuda
quant a factures al calaix era demolidora a principis de
legislatura. Entre el 2012 i 2013 s’han pagat quasi 800 milions
de factures d’anys anteriors, a través del mecanisme
extraordinari de pagament a proveïdors. Un gran esforç, Sr.
Conseller, 800 milions, però no vull deixar d’indicar que si
volem arribar a cobrir el total del deute que ens van deixar a
l’ib-salut, encara ens en falten 30, com a mínim. Aquest també
és un element fonamental per garantir la continuïtat del sistema
i dels serveis, pagar als proveïdors, això és el que es fa i
significa que el bloqueig que ens vam trobar a principis de
legislatura ha desaparegut.
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Per tant, tot això són indicis que ens diuen que es treballa en
la direcció correcta, que estam molt millor que fa dos anys quan
vam heretar una situació terrible. Els esforços i els sacrificis
donen fruits, els ciutadans tenen la sanitat pública garantida, els
proveïdors cobren i les entitats socials també. Tots els
indicadors generals ens diuen que Balears va pel bon camí i
nosaltres pensam que és de justícia que el pressupost de Salut
també, en la mesura que sigui possible, així ho vagi reflectint.

Nosaltres estam convençuts que aquests són uns bons
pressuposts, segurament i ja ho vàrem dir l’any passat, no són
els ideals ni els que vostè com a conseller, ni nosaltres com a
grup parlamentari ens agradaria, però sí són uns pressuposts
suficients i que permetran mantenir un bon nivell de serveis.
També estam convençuts que seguint per aquest camí, en el
2015 encara milloraran.

També volem constatar que les previsions catastrofistes de
l’esquerra respecte dels pressuposts l’any passat van ser
totalment errònies, no s’han complert. També tenim la certesa
que s’acompliran les que hem escoltat avui. Per tant, Sr.
Conseller per a vostè i per a tot el seu equip, l’enhorabona per
aquesta bona feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. I per contestar les intervencions
que l’han precedit, té la paraula el Sr. Martí Sansaloni, també
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sr. President, gràcies senyors diputats. La primera
de les intervencions del Grup Parlamentari Socialista que
definia els pressuposts d’insuficients i, a més, ha dit irreals, i la
primera de les preguntes referida al capítol 1, jo crec que ja
estava inclosa la resposta dins la meva primera intervenció. Jo
he reconegut que hem demanat una ampliació de crèdit de
capítol 1, així com vaig defensar en el debat pressupostari de
l’any 2013 la necessitat, si es manifestava, que teníem partides
que eren ampliables, el capítol 1 era una de les partides
ampliables. Ho hem solAlicitat per tal de garantir el pagament de
les nòmines, serà garantit aquest pagament de les nòmines. I
també ho vull reafirmar en aquest debat, el que feim és
gestionar amb els màxims criteris d’eficiència i, si és necessari,
demanam aquesta ampliació.

Però també m’agradaria fer referència a la memòria històrica
i per què dic això? Perquè tirant enrera el darrer debat de
pressuposts en el qual el Sr. Thomàs era conseller, nosaltres
vàrem assistir i vàrem escoltar com el Sr. Thomàs defensava un
pressupost de tota la conselleria per valor de 1.168 milions
d’euros. Nosaltres avui duim aquí un pressupost de 1.194
milions d’euros. Per tant, un increment de partida pressupostària
a començament d’any. I també mantenim el tema de crèdits
ampliables. Així i tot vull dir que el pressupost del Servei de
Salut que vostè, Sr. Thomàs, va dur aquí a presentar l’any 2010,
era un pressupost de 1.149 milions d’euros. Nosaltres duim uns
crèdits inicials de 1.168 milions d’euros. 

També és important destacar, així com vostè defensava
aquest mateix pressupost, deia: “enguany presentam uns
pressuposts afectats, -finals del 2009-, per la situació econòmica
de recessió i per una baixada important d’ingressos públics.
Sense dubte ens veurem obligats a ajustar-nos el cinturó, però
la qualitat i les prestacions sanitàries no es tocaran”. Això és el
que vostè deia en aquella compareixença de pressuposts. I
també feia vostè referència que, d’altra banda, podíem
comprovar un increment de la xifra d’ingressos del cent per
cent. O sigui que vostès per tal de quadrar aquells pressupost
varen incrementar aquests ingressos.

Per tant, nosaltres el que hem fet ha estat fer un pressupost
més ajustat encara a les necessitats i a la realitat, més ajustats
que els que vostè va presentar l’any 2009, pels increments de
partida. Li manifest que enguany hem hagut de solAlicitar un
increment de partida en capítol 1 i per tant, per això també
dotam majorment el capítol 1 de personal en aquest inici
d’exercici. Amb això jo crec que queda contestada aquesta
primera pregunta a la qual vostè feia referència. Però, com li
dic, és important tirar la vista enrera i vostè va venir aquí a
presentar i a defensar uns pressuposts inferiors als que nosaltres
presentam de la conselleria i del Servei de Salut. I la situació
econòmica del 2009 era la que era i la de l’any 2013-2014 és la
que tots coneixem en aquests moments i que cadascú jutgi.

A més, també fa referència al tema dels objectius en salut.
Vostè sap que el darrer Pla de salut va caducar ja fa bastants
d’anys, l’únic que tenim és el diagnòstic en salut i que durant
aquest any 2013 ja s’ha fet una determinada feina per iniciar
aquesta redacció d’aquest nou Pla de salut, que s’ha de seguir
fent dins l’any 2014 perquè s’ha d’ampliar al màxim nombre
d’integrants que vulguin participar en l’elaboració d’aquest Pla
de salut i dels resultats que s’han de mesurar i que a més, s’han
de poder presentar a la població de la manera més transparent
possible.

També vostè ha fet referència a l’increment dels ingressos,
“espectaculars” deia vostè. Nosaltres li volem dir que allà on
veim que hi ha una possibilitat de millora, en base a la
consolidació de l’exercici actual s’ha pressupostat aquesta
possibilitat de millora. I on s’ha de mantenir aquesta taxa
d’ingrés, en base al que venen facturant, doncs s’ha mantingut
dins els termes de normalitat. Però com li dic, el seu paràgraf
deia, podem comprovar l’any 2009, el pressupost preveuen una
xifra de quasi 10,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un cent
per cent més del pressupostat l’any 2009. Aquestes eren les
seves previsions.

Fa també referència al tema del cèntim sanitari que tenim
ara damunt fulla pel tema que ens ha arribat d’Europa. Jo li puc
dir que aquest cèntim sanitari no té afectació directa al
pressupost de sanitat, és gestionat per la Conselleria d’Hisenda,
però sí que en aquest nou pressupost, com li dic, hem
incrementat substancialment amb 27 milions d’euros la partida
del Servei de Salut perquè la comunitat autònoma, a més de fer
front a més despesa financera, com vostès bé saben i bé
manifesten, ha pogut possibilitar un increment de la despesa
possible per al Servei de Salut.
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També li vull fer especial referència, ja que feia referència
al capítol 4, que aquest pressupost en base a les contencions dels
anys 2012 i 2013 quant a la factura de la recepta farmacèutica,
el que fa és pressupostar una quantitat suficient per fer front al
pagament d’aquesta factura, cosa que també cal recordar, vostè
sap que en aquests pressuposts de l’any 2009 que vostè
defensava, quedaven tres mesos sense cobertura i així va quedar
palès dins l’any 2010.

Referent també al tema de la central de compres, el que li
vull dir és que mai no s’havia unificat el catàleg de tots els
centres d’atenció especialitzada, mai no s’havia unificat el preu,
vostè pot venir a dir aquí altres referències, però mai no s’havia
fet tota aquesta tasca prèvia, mai no s’havia unificat el mateix
producte baix els mateixos paràmetres i mai no s’havia fet una
comparativa sobre quan es comprava cada un dels productes
necessaris. Mai no s’havia fet aquesta unificació d’aquest
catàleg i, si no, li podria donar referències de quants productes
estaven catalogats de manera diferent, essent exactament el
mateix. I el pressupost, part s’ha posicionat a les gerències i part
es posiciona a serveis centrals, en base a la posada en
funcionament dels diferents concursos.

També m’han fet referència a la partida 25900, que inclou
les concessions allà on hi ha la concessió de Son Espases per
valor de 43 milions d’euros, la concessió de Can Misses per 27
milions d’euros, els centres de Salut de CAPSA per 6 milions
d’euros i la necessitat per a la radioteràpia d’Eivissa. A més,
aquesta radioteràpia, ja vàrem explicar als ciutadans d’Eivissa,
el fet que serà controlada pel servei de l’hospital de referència,
que ha de tenir els mateixos paràmetres de qualitat i
d’assistència que té l’hospital de referència i que es treurà un
concurs per a la gestió d’aquest servei. A més, també hi ha el
tema de la partida de la Fundació Kovacs per valor de 691.000
euros i els diàlegs competitius per a equipament de l’Hospital
Universitari de Son Espases.

També m’han demanat el personal estatuari de la
concessionària on està pressupostat. Tant el personal estatutari
de la concessionària de Son Espases com el de Can Misses està
posicionat dins el capítol 1 de Son Espases i de Can Misses, que
eren els seus centres d’origen de treball. I després referent a la
partida 412A, inclou una part del PADI, al qual també s’ha fet
referència en la seva intervenció. Feia referència als 6,4 milions
d’euros de teràpies respiratòries domiciliàries, i el que s’intenta
és treure un concurs, ja es treu per part de les diferents gerències
i el que s’intenta és unificar baix el Servei de Salut l’assistència
de teràpies respiratòries a domicili, en lloc de tenir-ho
sectoritzat, intentar apostar per les economies d’escala.

També ha fet referència al tema dels quiròfans de l’estiu.
Intentam adaptar la possibilitat de compaginar les vacances dels
professionals amb una readaptació de l’assistència. Enguany
hem fet més de 1.500 intervencions quirúrgiques més que l’any
passat en el mateix període. I per tant, jo crec que és important
també el fet de donar resposta a aquestes urgències que puguin
ocasionar els turistes que visiten les nostres illes, però són unes
patologies molt concretes, principalment moltes d’aquestes
d’origen traumatològic i tampoc requereixen d’unes estades
hospitalàries de molta durada.

Ha fet també referència al tema de revisió d’horaris dels
centres de salut. Nosaltres el que volem és mantenir, perquè així
ho hem defensat i en aquests moments tampoc no hi ha un
colAlapse a l’assistència d’urgències d'especialitzada, mantenir
el tancament generalitzat dels centres de salut a les 17,30 de
l’horabaixa, i en cas que hi hagi unes necessitats o bé turístiques
o d’afluència a un lloc concret, tenim la possibilitat
d’incrementar aquest horari en cas de necessitat. Però de forma
generalitzada es mantenen els horaris, perquè cal recordar també
que quan es va prendre aquesta decisió, el 87% de l’assistència
es feia dins el tram horari que es manté obert.

També serem receptius, com vostè hi feia referència, a les
conclusions de la Ponència de salut mental i en coordinació amb
els responsables i coordinadors de les diferents unitats de salut
mental, planificarem de la manera estratègica més adient i en
colAlaboració i diàleg amb ells, per tal de millorar aquesta
assistència en salut mental.

És important també destacar, referent al tema del PADI, el
fet que la taxa de cobertura per falta de coneixement és baixa.
Ho hem revisat i el que hem de fer és incrementar el grau de
coneixement de la població per tal que pugui accedir a aquesta
prestació. Tenint això clar, millorarem aquests canals
d’informació per al tema del PADI, per tal que el major nombre
de nins se’n puguin beneficiar.

El pressupost, com deia vostè de la conselleria, està ajustat,
com ja he dit a la meva primera intervenció, a l’execució
pressupostària que tenim prevista.

Dins l’aspecte de drogues a què la Sra. Santiago feia
referència, el que pressupostam en aquest són els fons finalistes
de Madrid, provinents del Pla nacional de drogues i dels
decomissats que es produeixen. I estam pendents, com que som
prudents, no pressupostam més enllà del que sabem cert i segur
que vendrà, però, en cas què venguin més doblers, com pugui
ser en anys anteriors, farem les modificacions de crèdit. Però el
que no volem és, com deia abans, inflar els ingressos per tal de
pressupostar aquelles quantitats que en tot cas siguin dubtosos
de si vénen o si no. Tenim confiança en què puguin ser
quantitats superiors, però per principi de prudència el que feim
és pressupostar exclusivament aquestes quantitats que sabem
que vendran.
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També m’ha fet referència al tema del Pla ib-salut 2020. Jo
crec recordar fa uns mesos que teníem una compareixença aquí
prevista i que al final no vaig tenir ocasió de forma monogràfica
d’explicar quin era el posicionament de la conselleria després de
la darrera reestructuració. Va ser un dia en el qual hi havia hagut
una compareixença prèvia i la segona va decaure. Ara això és
un document de feina que no compromet en aquest cas de cara
a les seves línies estratègiques, sinó que és un document que es
va presentar en el seu dia i no vaig poder entrar aquí en
comissió de forma monogràfica a explicar-los-ho. És vera que
hi ha projectes d’anys anteriors, com vostè feia referència, a
l’edifici de Son Dureta i a l’edifici de reforma d’altres
infraestructures que en aquest cas necessiten una reforma com
pugui ser l’edifici del Psiquiàtric, és un edifici que no està
utilitzat, era la residència mixta, però sí volem dir que donarem
prioritat absoluta a les necessitats assistencials: prioritzarem
aquestes necessitats assistencials i tot i que no ho descartam
consideràvem que s’havia d’incloure dins la memòria, si és
possible es farà, però la nostra primera prioritat és l’assistència
sanitària. I per tant, dins aquesta assistència sanitària no
descartam totalment aquests projectes que sempre hem dit que
dependrà de la situació econòmica, però en aquest cas l’únic que
tenim són dos estudis previs de situació i no l’elaboració del
projecte d’execució.

També m’han fet referència a la necessitat de contractar
nous professionals i a quanta gent afectarà. Nosaltres el que hem
fet en tot moment és intentar potenciar les unitats dels diferents
hospitals, per tal d’incrementar al màxim el rendiment en horari
ordinari. I si puntualment ha estat necessari contractar qualque
reforç, ja dins aquest any 2013 hem reforçat puntualment
algunes de les plantilles i continuarem amb aquesta línia quan
la demanda assistencial així ho requereixi. Per tant, el més
important és continuar amb aquesta línia.

I li vull dir al diputat el fet que presentam un pressupost
superior al darrer pressupost defensat aquí quan governava el
pacte de progrés. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica dels grups
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. A veure..., quatre coses, primer, el
pressupost... deixi de tenir contradiccions, el pressupost de la
Conselleria de Salut és el 30% aproximadament del pressupost
de la comunitat autònoma.

Primera conclusió, el pressupost de l’any passat eren
insuficients, ho acaba de reconèixer vostè, que s’ha vist obligat
a fer una ampliació de crèdit a capítol 1 per arribar a finals de
mes. La pregunta ara: 90 milions o quina quantitat ha hagut de
demanar o haurà de demanar d’ampliació de crèdit? Perquè això
és important.

La situació no és la mateixa i només li posaré un exemple,
llistes d’espera, abans 51 dies per una demora d’intervenció
quirúrgica, ara 108 dies, hi ha diferència. 

L’únic nou, li ho torn a dir, són els 27 milions de la inversió
de l’hospital de Can Misses, no hi ha res més, la resta és canviar
peces del seu prestatge. I ho acaba de dir, si els sous estan
congelats i ara puja el capítol 1, primer, què vol dir?, que l’any
passat estava mal pressupostat, i segon, acaba de dir que no
contractaran professionals, que era la pregunta clau.

I no ha contestat moltes altres coses que li he demanat, però
a això ja hi estam avesats, que ni doni informació i ni
documentació, ni que respongui al que se li demana. Ja podrà
mirar el Diari de Sessions i veurà la quantitat de coses concretes
que he demanat i no m’ha contestat.

Passaré a fer altres preguntes en què esper tenir més sort.
Pressupost per a rehabilitació i adequació de l’antic hospital de
Son Dureta, dotació pressupostària per rehabilitar i adequar
l’antic hospital de Can Misses, quin pressupost té previst per al
nou centre de salut de Can Misses? Quin pressupost té previst
per rehabilitar i adequar l’antic hospital Verge del Toro de
Maó?

Pensa fer, fer, no dissenyar o planificar, fer qualque
infraestructura nova a Atenció Primària a les Illes Balears? Quin
pressupost tenen aquestes noves infraestructures?

És curiós com parla de moltes coses a Atenció Primària i no
parla d’augmentar l’accessibilitat dels ciutadans, ja ho ha dit la
Sra. Santiago, vostès tenen tancats els centres de salut a les cinc
i mitja, a més de qüestions econòmiques hi ha una altra cosa que
és atendre les persones i donar atenció continuada. Per tant,
pensa vostè obrir els centres ara que ja està clar que a més els
resulta més car tenir-los tancats?

Què pensa recaptar per a l’emissió de la targeta sanitària?

Quatre preguntes de salut pública: hi ha qualque nova
prestació en Salut Pública? Quin pressupost té el nou pla de
salut que havia de fer l’any 2013? Quin pressupost té per
desenvolupar les estratègies de salut?, i si les pot desglossar,
desglossi-les. Per què baixa el pressupost dels programes de
Salut Pública? Baixa aproximadament un poc més de mig milió
d’euros, i per què puja el pressupost de Salut Ambiental i
Alimentària? Pensa invertir mig milió d’euros a fer un
laboratori de salut pública, amb tota la infraestructura que té de
laboratoris a la comunitat autònoma?

Quin pressupost té el Pla de detecció precoç de càncer de
mama? I per què les campanyes preventives, que aquí es
demanen molt pel PP, tornen tenir zero euros de pressupost,
com l’any passat? I evidentment el pressupost de Consum ha
baixat.

Home!, quan un treu pit perquè el capítol 6, del Servei de
Salut, amb quasi 1.200 milions, augmenta 4 milions, de 19 a 23
milions, home!, està bé, podem parlar de percentatges, però el
capítol 6 passa de 19 milions a 23, si estic equivocat
corregeixi’m.

Evidentment, el capítol 2 baixa i no contempla tot el que
puja en salut que és molt, en medicaments, en productes
sanitaris.
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No m’ha contestat a una cosa en la qual tenia interès, de la
central de compres, perquè continuo pensant que si baixa el
capítol 2, dels hospitals, serà perquè els trobaré a la central de
compres, li he demanat si era així i no m’ha contestat. És així?

És així. Doncs, a veure, expliqui’m per què a un dels
capítols, que és el 22130, que és material quirúrgic, només n’he
triat dos, com a exemples, material quirúrgic, que és una cosa
sensible, no?, per atendre les persones, es redueix el capítol 2 de
les diverses gerències en 14,5 milions d’euros, i un pensa:
me’ls hauria de trobar al programa de material quirúrgic de la
central de compres, perquè si no, on són? Doncs, escolti,
aquesta mateixa partida, la 22130, de material quirúrgic de la
central de compres, sap què passa? No és que pugi 14,5 milions,
és que baixa 1,5 milions. On són?

Un altre exemple: partida 22135, implants i pròtesis, a les
diverses gerències baixa 8 milions, a la central de compres puja
160.000 euros. On són, on són? Perquè clar, si feim això...,  no
ho entenc, no ho entenc.

I què passa amb els nostres hospitals que multipliquen el seu
pressupost de neteja? No parl dels nous, parl dels antics, tots
pugen i un no sap... O és que estaven mal pressupostats l’any
passat? Perquè pugen tots quantitats considerables, per 6, a un
50%, per 2, etc.

Hi ha moltes preguntes, vostè me n’ha contestat molt
poques, però jo li ho torn dir, si ja li vaig dir i crec que ara ha
quedat demostrat que han hagut de demanar una ampliació de
crèdit per complir capítol 1 fins a final d’any, evidentment el
pressupost del any passat era insuficient.

Ara li he fet una segona pregunta: són 90 milions els que ha
de demanar d’ampliació de crèdit? I si no ho són, contesti’m la
quantitat que haurà de demanar per acabar l’any, si paga totes
les nòmines i tots els complements.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Gràcies al conseller, que reconèixer que
una d’aquestes previsions fetes per l’oposició l’any passat que
era que el capítol 1 era absolutament insuficient s’ha complert
i vostè s’ha vist obligat a fer les modificacions de crèdit
necessàries sense haver d’ampliar la plantilla, perquè no s’ha
ampliat la plantilla, és que els pressupostos estaven mal fets.

Jo no renunciï que vostè em contesti les preguntes que
consider que encara no m’ha contestat i si no és així ha de
reconèixer que a la memòria no hi han de ser. El que no podem
tenir és una memòria que no sabem si es compliran les coses o
si no es compliran les coses, vostè no pot venir a dir, quan
defensa el document més important que presenta un conseller al
Parlament que són els pressupostos, que posa que reformarà els
antics pavellons de l’hospital psiquiàtric, ho té com a un
objectiu, i diu que tal vegada ho farà. Vostè no pot fer això.

Vostè no pot dir, per exemple, li he demanat, perquè ho posa
així: creació d’equips de tractament assertius, m’ha de dir quins
i a quines àrees i, si no, reconegui que no es podrà fer. 

Digui’m quan tendrà feta la redacció del projecte bàsic i
executiu de l’edifici sociosanitari de l’edifici B de Son Dureta,
digui-m’ho. I si no ho fa, si pensa que no ho farà, avui és el dia
de fer-ho. El que nosaltres no podem tenir com a oposició és
una memòria que no sabem si es farà o no. Imagini’s que
presenta un document de la memòria que posa “si podem,
farem...”, escolti, això no és seriós i vostè m’acaba de dir això,
“si podem, farem la reforma dels pavellons”, no, no, vostè ho
posa a la memòria.

Jo li deman on està pressupostat i li deman aquest edifici B
sociosanitari.

I li deman com farà les campanyes de salut de participació
dels joves si no hi ha PAS Jove. I li deman quan inaugurarà
l’hospital de dia psiquiàtric a Manacor que també és a la
memòria. I on augmentarà el nombre de places d’hospital de
dia, que també és a la memòria, i digui-m’ho, no em digui que
“si podem, ho farem”, és que això és una memòria amb uns
pressupostos; és que si no, no és fiable, si vostè avui reconeix
això, nosaltres no li podem donar suport a aquests pressupostos
entre altres coses perquè no és fiable.

El capítol 1, que és el més important de tota la conselleria,
és ampliable, per tant, és igual si ara pressupostam tres mesos
manco, tres més. Els objectius de la conselleria que estan escrits
i estan registrats al Parlament, vostè hi afegeix “si es pot, es farà
i, si no, no ho farem”, és que no és fiable aquest pressupost que
vostè acaba de defensar. Per tant, li deman que m’ho digui, si ho
farà, a quines partides i si no que reconegui que no es farà.

També li deman la resolució de l’Hospital General i de
l’hospital de Caubet en el capítol 1, quins hospitals hi ha o com
està redistribuït aquest capítol.

També la quantia de la radioteràpia d’Eivissa i la data
aproximada, vull dir que si tenen una data aproximada.

Per què la baixada tan important de la formació de personal
a Manacor. També li torn demanar el programa amb altres
empreses que puja a Inca de 249.000 euros a 4 milions d’euros,
a què és deguda aquesta modificació pressupostària en relació
amb els pressupostos de 2013? 

Quina quantia, que tampoc no m’ha contesta, dels convenis
singulars de Creu Roja i de Caubet.

No, per això insistesc a demanar-li perquè no l’ha
contestada, doncs té l’oportunitat de fer-ho i a més nosaltres
tenim cinc minuts, però vostè es pot entretenir més i ens
agradaria que ens contestàs.
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També si aplicarà el criteri del ministeri dels 90 dies, que si
una persona està 90 dies, un aturat està 90 dies fora de l’Estat
espanyol, se li retirarà l’assistència sanitària normalitzada.
Perquè hauria de canviar molt la situació en la darrera
intervenció que vostè fa, però per al nostre grup parlamentari
amb 16.000 persones, ciutadans, fora del sistema sanitari
normalitzat, amb un pagament d’una targeta sanitària que no
costa els doblers que vostè diu costa, amb una llista d’espera
que no ha resolt aquests pressupostos, amb una concertació
privada que vostès prioritzen abans de poder contractar aquestes
1.000 persones que estan formades i que a més varen necessitar
una inversió pública per a la seva formació i que són a l’atur i
vostès prioritzen abans la concertació davant la contractació
d’aquestes persones. I cregui’m que avui vostè ens ha explicat
que aquests pressuposts no són fiables, que els objectius són si
es pot, es farà i, si no, no, que capítol 1és ampliable i per tant,
si ens equivocam amb els pressupostos no passa res perquè
s’ampliarà, cregui’m que no poden tenir el nostre vot per a
aquests pressupostos.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau, també per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Salut, com ja
li hem dit valoram molt positivament la seva presentació per
clara, detallada i convincent, pels números que conté, però
també per la gestió transparent i eficient que vostè i el seu equip
fan i que permet ja visualitzar resultats ben positius.

El repte era vertaderament difícil, la situació de partida molt
complicada, però és obvi que les decisions que s’han pres han
estat prou encertades.

Ara, ja tenim uns pressupostos a l’alça, uns pressupostos que
ens permeten apostar per la inversió, per dotar de més personal
l’ib-salut, per posar en funcionament un extraordinari centre
hospitalari a les illes pitiüses, amb servei de radioteràpia inclòs,
que jo sí he llegit la premsa i he vist que costarà 1.700.000 euros
i que entrarà en funcionament el desembre de l’any 2014.

En qualsevol cas, són uns comptes que ens donen confiança,
seguretat i bones esperances de futur, perquè representen la
sostenibilitat del sistema sanitari públic i l’increment progressiu
de la qualitat en la prestació de serveis i això tenint en compte
que la situació de partida era molt crítica.

No vull deixar de fer referència a algunes de les qüestions
manifestades per l’oposició, sempre instalAlada en la seva
demagògia i en la seva crítica destructiva, però bé, suposam que
fan el seu paper d’oposició el millor que saben i poden, però
sempre, i avui un dia més, queda en evidència la seva
irresponsabilitat i la seva incoherència. Si el pressupost del
Govern baixa ens diuen que això és catastròfic, però no
recorden que en el 2010, com molt bé vostè ha indicat, ells
varen baixar un 6% i que el 2011 ni tan sols varen ser capaços

de fer-ne. I si puja, com és el cas d’enguany, no saben molt bé
com criticar els números i ens critiquen la memòria.

Parlant de memòria i de planificacions de futur vull recordar
que abans de les passades eleccions autonòmiques vàrem arribar
a veure a la premsa la presentació d’un projecte de reforma de
Son Dureta que no existeix, si existís idò ara no l’hauríem de
fer, però aquell, si existeix, no s’ha trobat.

Ens demanen dia rere dia que deixem de donar compliments
a lleis d’àmbit nacional, com si això fos possible, com si això
fos legal. Ens demanen que el Govern afronti les llistes
d’espera, però tampoc no els va bé la concertació, perquè diuen
que s’està potenciant la sanitat privada, quan ells era l’únic
sistema, l’única fórmula que empraven de manera massiva per
afrontar les llistes d’espera, és clar que els doblers els gastaren
llavors i ara no hi són.

També ens exigeixen per a demà un servei de radioteràpia
a l’illa d’Eivissa, quan el seu projecte inicial de l’hospital no
l’incloïa, no estava incorporat a la seva planificació, ara l’hem
de posar ja, abans d’obrir l’hospital, ja. No, quan es pugui, ho
han explicat molt bé el president del Govern i el conseller a
Eivissa, quan es pugui i amb les millors condicions i amb la
màxima qualitat hi haurà radioteràpia al nou hospital de l’illa
d’Eivissa.

També ens diuen un any més que aquests pressupostos són
insuficients i inadequats, si a l’anterior legislatura tots els
centres hospitalaris es passaven com a mínim un 20% del
pressupostat, a més ens volen donar lliçons les persones que en
el 2010 ens varen deixar... hi havia una diferència de 250
milions entre el pressupostat i l’executat, llavors no filaven
prim, ara com a oposició tot els sembla poc.

També celebram que ara qui ens va governar en altres
temps, ara que és a l’oposició recordi tant les prestacions i els
centres sanitaris de les illes d’Eivissa i Formentera, en altres
èpoques no era així.

A més tenen una capacitat de mentir, de distorsionar la
realitat que no deixa de sorprendre i ja el tema aquest de la
central de compres, posada en marxa el 2010 i que el 2011 ja
s’havia estalviat més de 81 milions d’euros, tant de bo fos així,
tant de bo fos així! Crec que n’hi ha alguns que confonen les
seves intencions amb els resultats reals, però bé, tot això ens
demostra que les seves opinions han de tenir la consideració que
mereixen, perquè òbviament -i ja s’ha comprovat- faci el que
faci el Govern i pressuposti com pressuposti mai no serà prou
bo per a alguns i és totalment incoherent amb el que ells feien
quan governaven.

Ja per acabar, només vull reiterar les nostres felicitacions
com a Grup Parlamentari Popular i desitjar-li molts d’encerts,
a vostè i a tot el seu equip, en l’aplicació d’aquests pressupostos
per a l’any 2014. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica, Sr.
Conseller, té la paraula ara sí per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sr President, gràcies, senyors diputats. Crec que per
centrar les idees està claríssim que el darrer pressupost del
govern del pacte quant al Servei de Salut era 19 milions d’euros
inferior al que nosaltres avui presentam i la conselleria, 26
milions d’euros superior que el que vostès tenien.

En segon lloc, vull defensar també..., no he negat mai i no
ho faré avui que hi ha partides que són ampliables, si és
necessari, igual que hi han estat sempre.

I fent referència a l’increment del capítol 1 necessari per a
enguany, li vull dir, Sr. Thomàs, que les seves previsions una
vegada més fallen. L’ampliació que tendrem de partida per al
capítol 1 és de 20 milions d’euros per a aquest 2014, i no sigui
vostè qui posi en dubte pagament de nòmines ni complements.
Li puc assegurar aquí que els professionals que estan en nòmina
en el Servei de Salut seguiran cobrant la seva nòmina a final de
mes, i per tant en acte de responsabilitat li demanaria que per
favor no fos vostè qui ho posàs en dubte, perquè ja li he dit en
diverses ocasions que el temps ens posa a cadascú en el nostre
lloc.

En segon lloc també li vull fer referència al fet que s’ha
d’escoltar amb atenció de començament a fi tota la intervenció,
i dic que el pressupost del Servei de Salut representa el 30,14%
del pressupost total de la comunitat autònoma, i això ho he dit
en el primer paràgraf: “El Servei de Salut comptarà amb un
pressupost per al 2014 de 1.168 milions d’euros, una xifra que
representa el 30,14% del pressupost global de la CAIB”; i li
afegesc, perquè en nombres es veu que s’ha de precisar fins al
mínim detall: “...i el 43,69% del pressupost total a les
conselleries”. Sr. Thomàs, amb total claredat em reafirm en les
meves dades, i li dic que és important escoltar de principi a fi.

En segon lloc, també fent referència a una pregunta que
havia quedat sense contestar tant de la Sra. Santiago com del Sr.
Thomàs, en referència als convenis singulars tant de Creu Roja
com de l’Hospital Sant Joan de Déu, a l’Hospital Sant Joan de
Déu el pressupost total del conveni singular serà de 18 milions
d’euros, i de Creu Roja, 3,5 milions d’euros.

Referent també al tema del pressupost referit tant a l’antic
Can Misses, com a l’Hospital de Monte Toro, com a l’anterior
Son Dureta, com a noves infraestructures d’atenció primària, el
que us puc dir és que la prioritat absoluta, així com manifestava,
és l’assistència sanitària. Ara bé, tampoc no s’ha de deixar de
preveure, en base a unes necessitats futures, si és possible
reformar alguns d’aquests centres. I li he de dir també que
l’antic Can Misses mantendrà obert en tota la zona de Gerència,
i així es va manifestar en el darrer modificat de Can Misses, per
tal que l’edifici no quedi tancat i no es deteriori amb tanta
rapidesa. Li vull reconèixer que noves infraestructures per a
atenció primària són complicades i que, a més, estam pagant,
així com li he detallat a la partida a què vostè m’havia fet
referència, el pagament de centres de salut que vostè va

inaugurar i que anam pagant, com pugui ser el tema de CAPSA
i que afecta un gran gruix dels centres de salut. Fa bon inaugurar
si després són uns altres els que paguen.

Quant a la distribució del capítol 1 de GESMA el que li vull
dir, Sra. Santiago, és que l’Hospital Universitari de Son Espases
ha assumit al voltant del 66% de la despesa en capítol 1, que fa
referència a l’Hospital Psiquiàtric i a l’Hospital General, i la
Gerència de Son Llàtzer al voltant d’un 33%, que fa referència
al pressupost de l’Hospital Joan March.

Referit, també, al tema dels programes de salut pública i de
consum, representen alguns d’ells, la direcció general en
conjunt, un increment global d’1,17, i el que vull dir és que es
mantenen els programes actualment existents i el programa de
vacunes, sida i drogues, així com els convenis també que s’han
pogut firmar amb altres entitats i consells insulars pel tema de
drogodependències. Tots ells, com deia, sota els criteris màxims
de prudència, de la generació dels ingressos que pugui ser
possible perquè s’incrementi la partida que el ministeri destini
al decomís de drogues. 

I referent també a la pregunta que vostè feia de càncer de
mama el que li puc dir és que es manté el pressupost i es
reforçarà el personal que es destini a aquesta unitat, i es
reforçarà amb un auxiliar nou i dues ATS per tal de potenciar
aquesta prestació.

Jo, Sr. Thomàs, el que també li vull dir és que ha fet vostè
referència al concepte de llistes d’espera i al tema de la
necessitat de millorar aquestes xifres. Ho he manifestat sempre,
ho he dit en tot moment, i també li vull fer referència que fa un
any les llistes d’espera eren superiors a així com estan en
aquests moments, cosa que també m’agradaria que vostè
reconegués perquè els nombres així ho diuen. El que passa és
que vostè aplica una política contrària a qualsevol iniciativa.

Jo crec que seguim mantenint que determinades partides
poden seguir essent ampliables, però vull acabar la meva
intervenció dient que és un pressupost superior al darrer
pressupost aprovat pel pacte de progrés, i no dir això seria faltar
a la veritat, i vostè tampoc no ha estat capaç de rebatre-ho.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només ens queda agrair la presència del Sr.
Conseller i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bon dia a tots i molta sort.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 7 de novembre del 2013 1337

 



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


