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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, Rosa Maria Bauzá substitueix Margalida Serra.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Miquel Jerez.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Pregunta RGE núm. 4131/11, sobre l’edifici de
l’hospital Verge del Toro.

Donam la benvinguda a la consellera de Salut, Família i
Benestar Social, Sra. Carmen Castro, que ve acompanyada del
Sr. Federico Antonio Sbert i Muntaner, director general de Salut
Públic i vicepresident de l’Àrea de Serveis i Assistència de l’ib-
salut; de la Sra. Clara Gómez i García, cap de Premsa de la
conselleria, i de la Sra. Arantxa Mulet i Alonso, cap de Gabinet
de la conselleria. Benvinguts.

I. Pregunta RGE núm. 4131/11, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a edifici de l'hospital Verge del Toro.

Per formular la pregunta sobre l’edifici de l’hospital Verge
del Toro intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sra. Maria Cristina Rita i Larrueca, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, som Larrucea. Bones tardes, senyors diputats,
senyores diputades. Sra. Castro, moltes gràcies per haver accedit
a venir a contestar aquestes preguntes avui i a la resta de l’staff
que avui l’acompanyen.

Aquesta pregunta va ser formulada per escrit amb registre
d’entrada al Parlament dia 24 d’octubre de 2011 i no havia estat
contestada, per la qual cosa, en virtut de l’article 168.2 del
Reglament que estableix uns terminis per a les respostes, es va
solAlicitar la seva inclusió en l’ordre del dia de la comissió més
propera per ser contestada oralment. Això s’hauria d’haver
produït dia 14 de març, però per diverses raons no s’ha pogut fer
fins ara. 

Dia 21 de setembre de 2011 es va aprovar, també en aquesta
comissió, una proposició no de llei del PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca en el sentit que l’edifici de l’antic hospital Verge
del Toro fos convertit en un centre sociosanitari de Menorca, els
usos dels quals havien de ser revisats i acordats a través d’una
mesa constituïda pel Govern de Menorca i les entitats
menorquines implicades, proposta a la qual el Grup Popular va
afegir una esmena, que va ser transaccionada, perquè també
pogués tenir un ús educatiu relacionat amb l’activitat sanitària
o sociosanitària. En el proper plenari que tendrem en aquesta

cambra precisament el diputat Sr. Martí li demanarà al Govern
el compliment d’aquest acord perquè a més sis mesos no s’ha
sabut que s’hagi fet res. Per tant, aquesta pregunta que encara
que és antiga torna a ser d’actualitat.

Recordarem també pels antecedents que l’anterior govern,
presidit pel Sr. Antich, havia convertit l’annex de l’hospital en
el segon centre de salut de Maó i es va redactar un pla d’usos
consensuat ja amb el Consell Insular de Menorca que preveia
acollir pacients sociosanitaris i centralitzar, també, en el mateix
edifici els serveis que s’ofereixen a Menorca de salut, consum,
afers socials del Govern així com també alguns serveis del
consell insular, també en el marc d’aquestes mateixes matèries.

Com sap vostè, Sra. Consellera, l’aprofitament de l’edifici
de Verge del Toro des que es va construir l’hospital Mateu
Orfila està molt reivindicat a Menorca, també pel Partit Popular
que el va fer una de les seves banderes electorals a les eleccions
municipals de 2011. El 2010 el Partit Popular de Menorca
demanava al Govern que no s’adormís i que accelerés el procés
de reconversió de l’antic hospital Verge del Toro en un centre
sociosanitari. Concretament deien, “el PP pide a las
administraciones públicas -cit notícies de premsa- el PP pide
a las administraciones públicas, Ajuntament de Maó, consell,
Govern y Estado una mejor coordinación para acelerar la
adjudicación de las obras para convertir Verge del Toro en uso
sociosanitario lo más rápido posible y sobre todo que no se
vuelvan a perder cinco años más".

Suposam que quan parlaven de cinc anys l’any 2010
comptaven o es referien també als dos anteriors del Govern del
PP abans de perdre les eleccions de 2007 i després tres del
Govern socialista perquè parlam de 2010. I, no només això sinó
que també es va comprometre el Grup Popular, el Partit
Popular, a Menorca si guanyava les eleccions a intervenir per
aturar el deteriorament de l’edifici i a ubicar un centre
sociosanitari amb llits. 

També en una carta al director del Diari de Menorca la que
en aquell moment era la candidata a l’alcaldia i avui alcaldessa
deia que el pla d’usos no era adequat el que s’havia elaborat
aquells anys perquè la part que es destinava a salut era d’un
36,17% del total i la resta dedicada a serveis socials, al consell
insular i als consorcis dependents. 

També en aquell moment qui era senador per Balears, el Sr.
Joan Huguet, va reclamar, el mes d’octubre de 2010, en el Senat
una solució, i deia textualment: “la situación roza ya el
esperpento después de la apertura del hospital Mateu Orfila
debido a la descoordinación y a la falta de voluntad política
para encontrar una función adecuada a esta instalación que en
su opinión podría resolverse en una tarde de negociación”, i
subratll aquesta darrera frase. 

Per altra banda, posteriorment i amb el Partit Popular en el
Govern de les Illes Balears, el conseller d’Educació i Cultura,
el Sr. Bosch, proposava allotjar en aquest edifici l’escola de
persones adultes de Maó, cosa que ara podria semblar un poc
estranya si no és que sapiguem que cada vegada que el Sr.
Bosch aterra a Menorca fa una proposta diferent per allotjar la
nova escola de persones adultes: l’escola Graduada va proposar
el 2004 quan era director general i en aquests mesos de Govern
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el Quarter de Santiago, l’escola nova que es dirà Màrius Serra
o fins i tot el Verge del Toro. 

Recentment, el dia 11 de febrer de 2012, el Sr. Juaneda,
director insular de l’Estat a Menorca, va fer unes declaracions
públiques en el sentit que faria de mediador en la definició
d’usos del Verge del Toro. I el 25 de març, molt recentment,
l’alcaldessa de Maó va reivindicar també l’ús sociosanitari.

Ara, per tant, Sra. Consellera, el PP té ocasió o bé de canviar
el pla d’usos, que va dir que no li agradava en aquell moment,
o bé de fer el que pensin que han de fer, però per això ja haurien
de començar a fixar la posició que tenen perquè tres anys passen
molt prest i entre modificació del pla, cercar fons econòmics, fer
projectes, obres, etc., ho tenen ja just de temps.

Per tant, Sra. Consellera, la decisió és ben seva, pensa vostè,
igual que el Partit Popular de Maó, que s’ha de fer un centre
sociosanitari? Pensa com el Sr. Bosch, bé, ara ja no sabem
exactament què pensa, però bé, va pensar en el seu moment, que
s’ha de fer la nova escola de persones adultes de Maó? Pensa
que són compatibles ambdues coses? En definitiva, què pensa
fer finalment el govern actual de les Illes Balears amb l’antic
hospital Verge del Toro? Pensa també constituir aquesta mesa
que varen aprovar el mes de setembre?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, Sra. Carmen Castro, per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Rita. Miri, sí, aquesta
pregunta era una pregunta que s’havia presentat per escrit i
gràcies al nou reglament del Parlament ara es pot contestar
oralment i podem debatre, perquè l’anterior legislatura moltes
quedaven sense contestar i no teníem aquesta possibilitat i ara
ens dóna el nou reglament aquesta oportunitat que jo vull agrair
en aquesta comissió.

Vostè em pregunta sobre l’hospital Verge del Toro, la nostra
voluntat política, igual que va manifestar el partit a Menorca
durant l’anterior legislatura, durant aquesta i des de fa molts
d’anys, és que el centre sigui un centre sociosanitari i com es va
aprovar a la comissió es va afegir que es podria estudiar la
possibilitat que aquest immoble pugui acollir en el futur altres
usos públics no prevists en el pla d’usos existent. No sé, estic
llegint el butlletí del Parlament, la literalitat del que es va
aprovar. Tenim el Pla d’usos que es va fer l’anterior legislatura,
com diu aquesta resolució del Parlament de la comissió,
estudiam aquest pla d’usos, el revisam, hem treballat ja
internament dins la conselleria, ara treballam amb el Consell de
Menorca i la pròxima passa serà convocar les entitats
menorquines implicades. 

Vostè ho ha dit, s’han perdut quatre o sis anys amb aquest
tema perquè no s’ha fet res, no sé si tenien voluntat política o
no. Ara, jo li he dit, voluntat política la tenim tota, possibilitats
econòmiques, cap durant aquest any, cap ni una. Per tant, de
moment complirem com complim ja fa mesos amb la resolució
del Parlament perquè era la nostra voluntat i tres anys passen
molt ràpid, sí, Sra. Diputada, i sis també han passat volant i no
s’ha fet res en el centre.

Quant al Sr. Bosch, jo no sé la proposta, precisament, arran
de la proposta del Sr. Bosch es va aprovar aquesta esmena a la
comissió que diu que es puguin acollir altres usos sociosanitaris,
que veurem i estudiarem amb les associacions i quan es
convoqui la mesa quins usos poden ser, i propostes hi ha
hagudes de tot tipus, Sra. Diputada, perquè jo record que fins i
tot es va parlar d’un hotel i d’un parador i va ser precisament
una consellera del govern balear menorquina la que va fer
aquesta proposta i del Partit Socialista. Evidentment, nosaltres
no contemplam cap d’aquestes possibilitats que no sigui un ús
sociosanitari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té torn de rèplica la Sra.
Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, té raó que
propostes n’hi ha hagut moltes, però ara governen vostès i ara
és a vostès que els toca entrar en acció i resoldre aquesta
qüestió. Vull dir, no em parli del que varen dir altres consellers
que ara no governen i, per tant, no podran dur a terme el que
pensaven o deixaven de pensar. Vostès sí que ho poden fer,
encara, dic encara. 

Ara li diré què va fer el Partit Socialista, no en sis anys
evidentment perquè va governar des del 2007 al 2011, en quatre
anys, en quatre anys no en sis, quatre anys el Partit Socialista.
El PSOE va fer dues coses fonamentals, una, un centre de salut
importantíssim, com veurà després, i un pla d’usos consensuat
amb totes les administracions, un pla d’usos que permetia
estalviar doblers de lloguers perquè hi ubicava molts serveis
vinculats a diferents aspectes sociosanitaris de la comunitat
autònoma i del consell insular que ara estan dispersos a diversos
emplaçaments. El centre de salut dic que és important perquè a
més de cobrir una necessitat evident que tenia la ciutadania de
Maó i els pobles veïns assegurava també que la comunitat
autònoma de les Illes Balears mantingués la competència en
l’ús, en la gestió sanitària perquè en cas contrari aquest edifici
hagués revertit a la seguretat social. Vull dir que se li donava un
ús sanitari, continuava amb l’ús sanitari i es feia un pla d’usos.
Bé, ja veurem vostès en tres anys què faran.
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Segons unes informacions dic que açò és important perquè
també hi ha una sèrie d’incògnites sobre l’edifici, que algunes
vegades han sortit també en premsa. Segons unes informacions
aportades pel Sr. Carlos de Cossío, sotsdirector general de
Patrimoni, Inversions i Contractes del Ministeri de Sanitat, a
l’equip de govern municipal de Maó, que varen sortir als
mitjans el mes de març, aquest vell hospital és propietat encara
de la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, en
funció del Reial Decret 1478/2001, de traspàs de funcions i
serveis de l’Institut Nacional de Salut, el Govern és ara
responsable de la gestió, ús i manteniment de l’edifici perquè
està vinculat, precisament com hem dit, a un centre de salut, i
mentre es doni aquesta circumstància, només en el cas que
aquest, com la resta d’immobles del patrimoni de la Seguretat
Social, deixàs de funcionar o tengués un canvi d’ús l’edifici
revertiria una altra vegada a la Tresoreria General.

Com vostè sap la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre
autorització, adequació i modernització del sistema de la
Seguretat Social, preveia la transferència primer l’Estat i
després, a totes les comunitats autònomes que ho solAlicitessin
i a mesura que ho solAlicitaven, la titularitat dels hospitals i dels
centres de salut que són propietat de la Seguretat Social.
Aquesta llei no havia d’entrar en vigor fins l’1 de gener de
2013, però segons altres informacions que s’han vist per la
premsa, la ministra Fàtima Báñez ha decidit congelar, crec que
era el mes de febrer que va sortir, va decidir congelar aquesta
premissa. Potser la consellera té ara mateix altres informacions,
però està congelat aquest traspàs sembla a les comunitats
autònomes dels hospitals que encara són propietat de la
Seguretat Social.

Per tant, la necessitat que continuï tenint un ús sanitari i que
no hi hagi canvi d’ús, ho dic per si la idea de baratar el que es
va aprovar en aquesta comissió que era donar-li també altres
usos com l’educatiu, però nosaltres vàrem afegir l’educatiu
vinculat al sociosanitari, cursos de formació... el que sigui
sociosanitari, únicament, perquè si hi ha un canvi d’ús aquesta
circumstància pot baratar. 

Quant a qüestions econòmiques, com hem dit, és difícil dur
a terme qualsevol projecte ara, el pla d’usos, crec, el que va fer
el Partit Socialista, portava annex una memòria econòmica que
preveia una despesa d’un milió d’euros, jo comprenc que ara és
complicat tal vegada dur-ho a terme, però, i ens dirà vostè que
tal vegada no hi ha doblers, però això ja passava el 2010 quan
es va tenir acabat i consensuat aquest pla d’usos, ja estàvem en
plena crisi econòmica i no era massa fàcil tampoc en aquell
moment fer inversions. Per tant, això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... però, bé, no només que vostès tenen la solució ara, una
solució que nosaltres esperam i volem saber què és el que
finalment es farà i quan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula la Sra.
Consellera, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, vostè ho ha
dit, primer hem de tenir la titularitat de l’immoble, i això no està
clar, primer hem de tenir la titularitat. Nosaltres estam per
treballar amb el seu pla d’usos, que aquí és, i evidentment
aquest serà la base de la nostra feina, però si, com vostè mateixa
ha dit al final de la seva intervenció, l’any 2010 quan es va
presentar aquest pla, que el va presentar el Sr. Thomàs, la Sra.
Santiago i miri per on el Sr. Marc Pons i el Sr. Vicent Tur,
quina casualitat, resulta que el 2010, vostè mateixa ho diu, hi
havia crisi econòmica i no es va fer res perquè ni tan sols es va
fer la convocatòria d’un concurs d’idees, com deien que farien,
com vol que ara que la crisi econòmica és molt pitjor i les
perspectives són molt pitjors ara facem una inversió que no és
d’un milió d’euros, Sra. Rita, o hi ha un error en la nota de
premsa que vostès varen distribuir o diu que el Pla d’usos de
Verge del Toro preveu una inversió de 9,7 milions. Vostè creu
que ara estam en condicions d’invertir 9,7 milions en el Verge
de Toro? Evidentment, no, no estam en condicions, tota la
voluntat política i tot el que vulgui i ho tendrem preparat per
quan es tenguin possibilitats d’invertir i evidentment serà una de
les nostres prioritats quan es pugui, igual que vostès varen fer,
varen presentar el Pla d’usos i supòs que si haguessin pogut
hagués estat la seva prioritat, però no ho varen fer.

No em faci així perquè ha estat vostè que en tota la seva
intervenció m’ha explicat què va fer el Partit Socialista o el
Govern de l’anterior legislatura, doncs jo li dic que segurament
ho haguessin pogut fer en dos anys des que varen presentar el
Pla d’usos i no ho varen fer perquè no tenien possibilitats
econòmiques, igual que nosaltres; voluntat política tota;
possibilitats econòmiques, cap ni una, com li he dit. I no volem
que això es pugui convertir en un altre sobrecost afegit al que ja
tenim de Son Espases. 

Menorca tendrà la millor assistència i és el que prevaldrà en
aquests moments. És prioritari que Verge del Toro sigui un
centre sociosanitari quan les possibilitats econòmiques ho
permetin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

II. Compareixença RGE núm. 1611/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Consellera de
Salut. Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre els
canvis produïts a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 1611/12, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Salut adscrits al
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual solAliciten la
compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar
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Social, per tal d’informar sobre els canvis produïts a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 

La presidenta cedeix la paraula a la consellera de Salut,
Família i Benestar Social per a la seva exposició oral. Procedeix
ara la compareixença de la consellera.

Gràcies.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Comparesc ara per explicar la
reestructuració que s’ha fet en el Servei Balear de Salut. Vull
recordar que el 28 de desembre de 2001 al Boletín Oficial del
Estado es publicava el Reial Decret 1478/2001, de 27 de
desembre, que marcava el traspàs a la comunitat autònoma de
les Illes Balears de les funcions i serveis de l’Institut Nacional
de la Salut. Les passes per a l’assumpció total de les funcions
sanitàries per part de Balears estaven ja donades i des de llavors
fins ara hem aconseguit tenir una sanitat de primeríssima
qualitat amb grans professionals, han nascut centres de primària,
nous hospitals, ha incrementat la població any rere any i això
s’ha contemplat en la nostra planificació sanitària i
paralAlelament han crescut les duplicitats que actualment patim
entre l’ib-salut i la Conselleria de Salut que s’han fet cada
vegada més patents.

Ara mateix estam immersos en una greu crisi econòmica que
marca la nostra gestió a tot el Govern, però mai no s’havia
arribat, concretament en el tema sanitari, a un nivell
d’endeutament i a un dèficit tan gran com hi ha en aquests
moments al Servei Balear de Salut.  Això requereix molts
esforços, una planificació minuciosa, per poder donar als
ciutadans, per poder continuar donant-los l’assistència sanitària
de qualitat que es mereixen, un sistema sanitari que hem
d’aconseguir que sigui sostenible i estructurat.

Des que vam arribar al Govern la situació ha estat molt
complicada, i el panorama, com ja els deia, era d’un equilibri
molt precari en el Sistema de Salut. Les solucions no han passat
en cap cas per desprendre’ns de cap serveis assistencial, com
s’ha volgut fer veure des del principi. El que s’ha dut a terme
són canvis estructurals, entre altres mesures; això ens ha permès
en nou mesos deixar de gastar quasi 70 milions d’euros, no
incrementar més així el dèficit i intentar començar a reduir la
despesa ajustant-la al pressupost que tenim, i per això s’ha dat
una passa més dins la reestructuració del sector públic
instrumental que està realitzant l’executiu, i com deia s’ha dat
la passa dins el Consell de Govern del passat 9 de març: es va
aprovar el Decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, decret
que ja es va debatre i convalidar en el ple del Parlament del
passat 27 de març.

En aquest decret s’estableix una nova estructura del Servei
de Salut, Servei de Salut que vull recordar que gestiona el 98%
del pressupost de la conselleria. Aquesta reestructuració implica
que l’ib-salut s’estructura en òrgans de direcció i en òrgans de
gestió. Quant als òrgans de direcció, són la presidència, a càrrec
del titular de la conselleria; la vicepresidència de serveis
assistencials, que recau en el director general de Salut Pública
i Consum; i la vicepresidència de serveis generals, que assumeix

el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia; així com la
Secretaria General. Aquest nou organigrama permetrà una
estructura més àgil a l’hora de prendre decisions, decisions que
s’han d’emmarcar, com deia, dins l’actual situació conjuntural
de dificultats econòmiques; així s’aconseguirà també un millor
grau de disciplina i coordinació pressupostària. En aquest sentit
la integració disposa una estructura horitzontal que depèn
directament de la conselleria, i això permet una àgil
implementació de polítiques transversals entre les direccions
generals i el Servei de Salut a tots els àmbits evitant duplicitats.

La coordinació entre tots els ens de la conselleria es
conforma com a essencial per poder garantir la màxima
transparència, la màxima competitivitat, el màxim grau
d’integració de les nostres polítiques. No obstant tot això i la
nova estructura, l’ib-salut mantindrà la seva personalitat jurídica
per tal d’assegurar la provisió pública de l’assistència sanitària
als ciutadans. 

Tot això estarà dirigit per un altre òrgan de direcció, que és
el Consell de Direcció, format per la presidència, les
vicepresidències, la Secretaria General i els vocals, que seran els
gerents, els titulars de les gerències de les diferents àrees de
salut, amb la qual cosa queda representada perfectament
Atenció Primària, al contrari del que es vol dir, perquè els
gerents de cada àrea de salut gestionen l’atenció primària i
l’atenció especialitzada, i també els gerents del 061 i de
GESMA.

Quant als òrgans de gestió, s’estructuren en serveis centrals
i gerències territorials. Els serveis centrals comporten
l’estructura directiva, amb la Direcció d’Assistència Sanitària,
que té quatre sotsdireccions; la Direcció de Gestió i
Pressupostos, que compta amb cinc sotsdireccions, les mateixes
que hi havia fins ara més una sotsdirecció de recursos humans.
Quant a les gerències territorials, assumeixen la gestió i la
direcció dels serveis i les activitats d’assistència primària i
d’assistència hospitalària dins el seu àmbit territorial, i queda
format per les gerències territorials de Ponent, de Migjorn, de
Tramuntana, Llevant, Menorca i Eivissa i Formentera. En
aquesta nova estructura estan incloses també, com deia abans,
les gerències del 061 i del Complex Hospitalari de Mallorca,
que gestiona els hospitals Joan March, Hospital Psiquiàtric i
Hospital General dins l’àrea de salut de Mallorca.

Vull remarcar que es manté el mateix nombre de càrrecs i de
sotsdireccions que hi havia fins ara, amb una distribució nova,
evidentment. Tota aquesta reestructuració ens du a complir de
manera directa i a propiciar el millor ús dels recursos públics i
a gestionar d’una manera austera i suficient, fent esment
sobretot de dos punts, que són garantir la sostenibilitat del
sistema i garantir-ne la qualitat i l’oferta assistencial.
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La nova estructura té com a objectiu principal posar el
pacient i el professional sanitari en el centre de la nostra acció,
i això ve reflectit en la creació de la Vicepresidència de l’àrea
assistencial. Volem donar així més protagonisme als
professionals, sense els quals no és possible avançar, ja que són
ells els que dia a dia constitueixen la nostra sanitat. 

Quins avantatges, a més a més, ofereix aquest altre model?
Idò una integració real del Servei de Salut dins l’estructura de
la conselleria, cosa lògica perquè, com deia, el Servei de Salut
gestiona el 98% de la conselleria, i el 30% del pressupost, el que
suposa el 30% del pressupost de tota la comunitat autònoma.
Com deia també es reforça així l’àrea assistencial, la qual cosa
redundarà en una major colAlaboració i comunicació amb els
professionals sanitaris. Es millora també la coordinació entre les
diferents direccions generals i la conselleria, el que es tradueix
en una major funcionalitat que evita duplicitats, ja que
s’integren la planificació i el finançament de les prestacions
sanitàries, una major optimització i una millora dels recursos,
així com una estructura més executiva, més àgil en la presa de
decisions i en la seva posterior aplicació i, sobretot, un concepte
més cohesionat.

Aquesta pensem que és la millor estructura per fer front a la
situació actual, que requereix mesures valentes i esforços per
garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.

Per altra banda també dins aquest decret la comunitat
autònoma havia d’adaptar la seva normativa, constituïda pel
Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties del temps
màxim de resposta a l’atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent al Servei de Salut de les Illes Balears,
a les directives bàsiques estatals, i és per això que amb aquest
decret de mesures urgents deroguem també aquest decret
83/2006, i a partir d’ara, i segons estableix la normativa estatal
d’aplicació bàsica i comuna a tot el territori nacional, quedarà
garantit el temps màxim d’accés de 180 dies per a determinades
intervencions quirúrgiques que marca del decret estatal: cirurgia
cardíaca, valvular i coronària, cataractes i pròtesis de maluc i de
genoll. El Govern disposarà així mateix d’un màxim de quatre
mesos per adaptar la normativa autonòmica a les previsions
d’aquest reial decret 139/2011. I, bé, ens hem d’adaptar, com
deia, a aquest decret igual que fa la resta de comunitats
autònomes; la majoria ha derogat i les que no ho han fet estan
en vies de derogar els seus decrets de garantia de demora perquè
tots els habitants de tot l’Estat espanyol tinguin les mateixes
garanties de demora en l’accés a prestacions sanitàries. 

I, bé, això és el decret que ja està validat per aquest
parlament i debatut, i que avui compareixem per tornar a
explicar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La consellera
pot contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats i
diputades. Moltes gràcies, Sra. Consellera, per ser aquí avui.
Hem tengut oportunitat d’aquesta lectura en veu alta de la seva
intervenció de dia 27 de març, que pràcticament ha repetit
literalment.

(S'escolta de fons la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social, Carmen Castro i Gandasegui, que diu: I què
vol que digui?)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Bé, nosaltres havíem demanat aquesta
compareixença per demanar un poc que se’ns expliqués per què
es fa aquesta reestructuració. Ja tenim publicat al BOIB el
decret llei, els decrets, ja sabem el que posa. Nosaltres pensam
que..., ens interessa saber políticament per què hem arribat a
aquesta situació, que nosaltres pensam que és un punt on s’ha
arribat per una gestió que nosaltres consideram dolenta, en
gestió sanitària aquests darrers nou mesos, i amb una gestió de
política sanitària francament erràtica. Nosaltres no compartim
els motius que vostè justifica per a aquest decret llei, que ara ja
està validat, perquè pensam que no respon a una necessitat ni
dels ciutadans ni de l’organització, sinó que respon purament i
simplement a una crisi política al si del Govern del Partit
Popular, una crisi política produïda per la seva gestió purament
sanitària.

Vostè mateixa ha repetit, i ho diu el decret llei, que l’ib-salut
té una autonomia organitzativa i funcional molt accentuada, el
motiu de les dificultats econòmiques i que és necessari un alt
grau de disciplina i de coordinació pressupostària, i diu
textualment que les decisions de la conselleria siguin
immediatament decisions del servei. És clar, políticament això
crea molts dubtes, perquè vostè és consellera des de fa nou
mesos, i el Servei de Salut no ha nascut fa dos dies, sinó que ja
vostè el gestionava des de fa nou mesos. Per tant pareix que no
li agrada aquesta autonomia organitzativa que tenia el Servei de
Salut, que no li feien cas i que vostè no comandava o les seves
decisions no eren preses en consideració pel Servei de Salut.
Evidentment ja tenim proves documentals d’exdirigents
d’aquest servei de salut que abunden en aquesta idea.
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I és més, clar, per fer un decret llei es necessita una situació
d’extraordinària i urgent necessitat, i vostè comprendrà que crec
que és lícit demanar-se si fa dos mesos, a final de desembre, fan
un decret amb una nova estructura del Servei de Salut, què ha
passat en dos mesos per tornar a fer una nova estructura del
Servei de Salut, perquè la consellera, en aquest cas vostè, que és
la responsable política de la Conselleria de Salut, ha estat la
mateixa. El mes de desembre a més de cessaments -en plural- es
fa una reestructuració i es fa un decret que es publica dia 29 de
desembre. Aleshores crec que és lícit demanar-se en veu alta
què ha succeït aquests dos mesos per a una altra reestructuració,
quina situació ha succeït. Perquè, clar, se suposa que la
consellera és la que ordena un primer canvi d’organigrama fa 60
dies, que canvia d’opinió i provoca un canvi d’organigrama nou.
O sigui, què la condueix a un canvi d’organigrama el mes de
desembre i què la condueix a un canvi d’organigrama i de
funcions ara, el mes de març?

Clar, perquè les condicions econòmiques eren les mateixes
fa dos mesos. Se suposa que vostè controlava igualment fa dos
mesos que..., o no ho controlava, jo no ho sé, per això li ho
deman, perquè a mi el que m’interessaria saber és el motiu
d’aquest canvi tan, tan, tan radical, perquè evidentment jo no
puc compartir el model que s’ha triat, i ho vaig expressar l’altre
dia, perquè en aquest país, i ja li ho vaig dir, la creació del
SERBASA, el Servei Balear de la Salut, l’any 94 va ser un bon
precedent. Sempre s’ha separat a Espanya la funció gestora de
la funció política, i ara vostès fan un canvi absolutament al
revés. Sempre s’ha procurat separar funcions de planificació i
finançament, que és el que correspon a l’òrgan polític, a la
conselleria, del la compra, assegurament i provisió, que és per
al que està dissenyat un servei de salut.

Jo la veritat és que no veig avantatges a aquest nou
organigrama més que un control polític del que hauria de ser
una gestió professional d’un servei de salut. La conselleria ha de
marcar els camins, les polítiques sanitàries, i una entitat gestora
és la que gestiona la compra, l’assegurament i fa la provisió dels
serveis, perquè així és com funciona per tot. Ara vostès
introdueixen un model que jo no conec cap país civilitzat que el
tengui ni conec cap comunitat autònoma que hagi adoptat
l’esquema que vostès tant innovadorament ens ofereixen a tots.
Jo tenc els meus dubtes i els verbalitz en veu alta. Per què?,
perquè efectivament allò pertinent és anar cap a una
professionalització de la gestió i, per una altra banda, qui hagi
de dictaminar políticament, que ho faci. 

És més, en aquest moment ens trobam que es deposita en
persones un alt grau de responsabilitat perquè ja no és que aquí
el Sr. Sbert, que és aquí present, que és director general de Salut
Pública, de Consum, d’Avaluació i Acreditació, i a més a més
ara farà les funcions de director o vicepresident d’assistència
sanitària. Jo no dubt de les seves capacitats, però entendrà que,
a una persona que ho veu des de fora, li creï dubtes la seva
capacitat, i després perquè parlam d’una empresa de gestió
sanitària i els vicepresidents, que jo sàpiga, no tenen cap
experiència en gestió sanitària, i per tant són preguntes que crec
jo que és raonable fer.

Vostè ha parlat del decret i de qüestions de funcionalitat:
consell de direcció, gerències territorials... Evidentment el
decret anulAla un consell general de participació, que vostè
elimina la participació del conjunt de la societat; creen un
comitè de direcció que ja existia en el Servei de Salut, i per altra
banda li donen una sèrie de funcions que com a mínim
diguéssim que..., no sé l’adjectiu més correcte, però que la
presidenta hagi de complir els acords que adopti la conselleria
es dóna la casualitat que és la mateixa persona. Un comitè de
direcció que ha de fixar criteris d’actuació del Servei de Salut
d’acord amb les directrius de la Conselleria de Salut, el consell
de direcció bàsicament és la conselleria.

El decret vostè..., a mi no em surten els comptes que vostè
diu, aquí a mi em surten ara 16 càrrecs directius i abans -abans
em referesc a fa dos mesos- n’hi havia 13. La veritat és que el
Sr. Marcos Barceló ja no sé si hi és o no hi és, però amb el nou
organigrama a mi em surten més òrgans gestors que abans. 

Podríem entrar a discutir moltes coses; fer una sotsdirecció
assistencial que ha de coordinar altres sotsdireccions generals
no és molt normal, no és molt normal. Crec que es consagra la
desaparició d’Atenció Primària, i això en diversos decrets surt,
de fet li ho recorden les deu associacions de primària, li han
recordat fa molts pocs dies que volen recuperar l’estructura
directiva perquè ha desaparegut, que volen recuperar el seu
espai i la seva capacitat de decisió, perquè el sotsdirector
d’Atenció Primària no té cap competència, no té cap
competències en gestió de pressupost, gestió de recursos, etc.

Vostè no ha parlat dels temes d’una altra de les qüestions,
que és la modificació d’una llei per augmentar sous, simplement
una cosa que fa dos mesos havien aprovat el pressupost d’una
manera ara l’han modificat.

I després simplement per comentar-ho, perquè ja tendrem
temps, vostè ha parlat molt de passada d’un decret de derogació
de garanties de temps de demora, que jo -ja li ho vaig dir l’altre
dia- crec que és un exemple de cinisme polític perquè la
normativa estatal no obliga...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...no obliga; crea un marc màxim i diu específicament que
cada comunitat autònoma marcarà els seus temps de demora.
Ningú no obliga; és el màxim d’alçada; si un es vol situar per
sota ho pot fer tranquilAlament. Vostès deroguen una part dels
drets dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i s’adapten
a una normativa que ningú no els hi obliga.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom, també gràcies a
la consellera i al seu equip per avui estar en aquesta
compareixença.

Efectivament, el debat que avui tenim és un debat que ja es
va celebrar en un plenari dia 27 de març, el que passa és que
després hi ha un segon punt que nosaltres, tot d’una que vàrem
saber que s’havia modificat l’ib-salut vàrem solAlicitar aquesta
compareixença i el Govern ha accelerat el debat del decret llei
que va aprovar perquè es pogués aprovar en el plenari. Era un
decret llei que com sap era un tema (...) temes, pujades de sou,
la derogació del temps màxim de demora i la nova
reestructuració de l’ib-salut. 

Ja vàrem reconèixer la capacitat que tenia el Govern i la
conselleria de poder remodelar com consideràs més adequat el
Govern i la mateixa conselleria i que, en aquest cas, el decret
llei podia tenir algun sentit perquè s’havia de modificar
mitjançant un decret llei o d’una llei perquè es modificava una
llei de l’estructura de l’ib-salut, però coincidim amb el Partit
Socialista que no entenem, si no és una manca de planificació,
el perquè es produeix aquesta modificació de l’ib-salut
escassament a dos mesos d’aprovar-se un pressupost que seria
el moment tal vegada més adequat per poder fer aquestes
modificacions si es considerava que s’havien de fer o en el
moment en què es va publicar el decret que comenta el Sr.
Thomàs de finals de desembre que també feia la proposta. 

No entenem aquest nou diagnòstic de la situació perquè en
l’àmbit econòmic no ha variat res, si no és per una manca de
planificació o el que nosaltres pensam que és realment, que
aquesta reorganització respon a una crisi, no de govern, però sí
de conselleria i almanco volíem que constàs al Diari de
Sessions que no compartim amb vostè els arguments que ha
donat i que pensam, tot i que segurament vostè no ho
reconeixerà, que això té a veure amb una crisi interna i amb un
problema seriós de coordinació, però no de coordinació entre
l’ib-salut i la conselleria, sinó problema de coordinació entre
dues persones, en aquest cas l’exdirector de l’ib-salut i vostè
perquè els arguments que ha donat després no són reflex del que
diu el decret.

Vostè diu que es fa... que l’ib-salut (...) tenir una autonomia
organitzativa i funcional molt accentuada. Idò per això és un
institut, perquè si no vol que sigui, que no tengui una autonomia
organitzativa i funcional molt accentuada no faci un institut, no
mantingui un institut, faci una direcció general o un consorci o
un altre model, però vostè manté l’institut que té l’objectiu de
ser administrativament molt autònoma. Per tant, aquest primer
argument que planteja després no correspon amb el canvi que
suggereix perquè si hagués convertit l’ib-salut amb una direcció
general li podria dir “bé, aquest argument és vàlid”, però no fa
això.

Que tengui un reflex més immediat i complet amb el Govern
i amb les decisions de la conselleria, Sra. Castro, Sra.
Consellera, sembla que parla de la NASA o de l’ONU o d’algun
organisme internacional, parla de l’ib-salut, està a quatre carrers
de la seu de la conselleria, està... un moment, problemes
d’aquest tipus, quan tots els mitjans de comunicació faciliten la
coordinació, telèfons mòbils a qualsevol hora, de tot, vostès
tenen problemes per coordinar-se, és necessari fer una estructura
per coordinar-se dues persones. Fa una proposta de coordinació
i substitueix una persona per dues, des de quan és més difícil o
més fàcil en aquest cas que es coordinin dues persones o una?
Pensam que efectivament no respon a aquestes expressions o a
aquests arguments que diu, sinó que respon a una crisi.

A més a més, hi havia altres elements que hagués pogut
insinuar, explicar, apuntar i res d’això -res d’això- es recull per
exemple al document ib-salut 2020. Ens fa una proposta
d’arribar al 2020 i si consideraven que aquest model que tenien
no s’havia de modificar tal vegada era un bon moment, parlam
del 2020, de dir que s’havia de canviar l’estructura de l’ib-salut,
al document 2020 no apareix res. A pressuposts, insisteix que
no.

Vostè mateixa em va signar dues preguntes a les quals li feia
una pregunta escrita a veure si hi havia canvis previstos a l’ib-
salut i la firma, crec que el mes de desembre o el de gener, i no
em fa cap comentari d’aquest tipus. Em parla de GESMA, de les
fundacions, però no fa cap referència a aquest tipus...

Per tant, almanco que consti al Diari de Sessions que no ens
creim els arguments que vostè planteja perquè no concorden
després realment amb la proposta, tot i que li podem reconèixer
i li reconeixem que té la capacitat per modificar la direcció de
l’ib-salut com consideri oportú.

No entenem i ens agradaria que a la rèplica ens explicàs
millor els avantatges de separar entre assistencial i serveis
centrals, que no la veim. Estam també d’acord que... hem cercat
models de funcionament de l’ib-salut des de la gestió del que
podria ser la sanitat pública i totes estan professionalitzades, la
funció política està separada de la gestió i se separa molt
clarament.

Si ens pogués explicar també quines propostes té o quins
perfils tendria aquest consell de direcció, quins membres, vull
dir si pensa en colAlegis professionals, en entitat del sector, etc.,
a veure si ens pogués contestar això.

No ho esperàvem, però ho ha esmentat i per tant, com que
ho ha esmentat, ho introduïm nosaltres, el decret de demora.
També pensam que són arguments falAlaços, perquè no són
reals. El decret de l’Estat el que estableix són uns màxims
d’espera, però nosaltres teníem un decret millor. Teníem fa
escassament tres, quatre setmanes un decret que establia que per
a totes les operacions no podíem esperar més de 180 dies, i ara
en tenim un que diu que 180 dies per a les cardíaques, el maluc,
genoll i cataractes. 
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Teníem també aquest decret que ens garantia que teníem el
registre de pacients pendents d’intervenció quirúrgica i el
registre de pacients pendents de consultes externes i de proves
diagnòstiques, aprofit -no ho teníem previst, però ja que vostè
ho ha introduït-, si pensa complir l’acord del Parlament de
publicar trimestralment les llistes d’espera, d’aquests registres
que ara estan derogats, a veure si té aquesta voluntat política de
mantenir-los.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular la Sra. Catalina Palau, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també Sra.
Consellera i alts càrrecs que avui l’acompanyen per
comparèixer.

Pensam que avui venim a reproduir un debat que ja es va
produir fa una setmana al Ple del Parlament, que la postura del
nostre grup ja va quedar clara i així queda recollit al Diari de
Sessions i per això avui no ens estendrem gaire en aquesta
qüestió.

La Sra. Consellera ja ens va explicar les motivacions del
Decret Llei 3/2012 i el contingut bàsic de la reestructuració del
Servei Balear de Salut. Avui veim que ho ha tornat fer amb
detall. Per a nosaltres queda claríssim que s’han produït uns
canvis molt positius, que estan en consonància amb la reducció
del sector públic anunciada per aquest govern des del principi,
una canvis que retallen estructura directiva, que redueixen
costos, que optimitzen el recursos que tenim, que agiliten el
funcionament i que redunden en la sostenibilitat present i futura
del sistema balear de salut.

Quant a les característiques de la reestructuració, ja s’han
comentat, vull destacar que la presidència de l’ib-salut queda en
mans de la consellera, que l’ens queda governat per un consell
de direcció, òrgan colAlegiat integrat pel president o presidenta,
els vicepresidents i els vocals i, finalment, també per una
secretaria general, que és l’òrgan de suport administratiu i tècnic
de la resta d’òrgans directius.

Per tant, ens trobam amb un estructura més senzilla, més
eficient i més àgil a l’hora de prendre decisions, més estalvi i a
l’hora major operativitat. Tenim que la consellera s’implica
directament i permanentment en totes les decisions i en tota la
gestió desenvolupada pel Servei de Salut. Això comporta, sens
dubte, una millor coordinació entre ib-salut i la resta de
dependències de la Conselleria de Salut, també una estructura
més resolutiva i per descomptat, que la consellera tendrà primer
que ningú tota la informació i qualsevol dada que pugui ser
rellevant a l’hora de prendre decisions.

També vull destacar la integració en el consell de direcció
de les gerències de l’àrea de salut, una sotsdirecció específica
per a l’àrea assistencial que donarà més protagonisme als
professionals sanitaris en la presa de decisions i que les
polítiques de salut pública queden ara estretament vinculades a
l’ib-salut, el mateix passa amb els temes de farmàcia, vacunes,
compres, etc.

Per això, reiteram que per a nosaltres tots aquests canvis són
positius per al funcionament de l’ib-salut. És cert que la situació
és molt difícil, que feina n’hi ha molta, que és complicat i que
per això és necessari trobar la millor fórmula per estructurar-se
i per funcionar bé, amb la màxima coordinació i operativitat i
amb el mínim de despesa.

Sembla que vostè, Sra. Consellera, i el seu equip han trobat
aquesta fórmula, per això el nostre grup els felicita, els desitja
molts d’encerts a vostè, Sra. Consellera, i als directors generals
de la conselleria, ara també vicepresidents de l’ib-salut, en la
seva nova tasca i en les seves funcions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per donar resposta a les
preguntes, té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Palau, per les seves
paraules. 

Miri, Sr. Thomàs, li ho he explicat, és una compareixença
per explicar la nova estructura de l’ib-salut i el decret de
mesures urgents que va aprovar el Consell de Govern el passat
9 de març. Li ho he explicat avui, li ho vaig explicar el passat 27
de març. Com comprendrà amb vuit dies no ha canviat molt i el
discurs evidentment ha de ser el mateix o molt semblant. Vull
dir que el seu no és molt diferent que el que consta al Diari de
Sessions, ha dit pràcticament el mateix que va dir al Ple de dia
27.

Li he explicat les nostres motivacions i els avantatges que té
aquesta nova estructura, una altra cosa és que no li agradi el que
li dic i que no estigui d’acord en el contingut de la meva
explicació, la qual cosa entenc perfectament, però evidentment
la resposta s’ha donat i l’explicació s’ha donat en el moment en
què s’ha demanat per part dels grups de l’oposició.

El que sí li puc assegurar és que les reaccions, tant per part
de professionals sanitaris assistencials com per part de
funcionaris del serveis centrals, són molt positives i la veritat és
que trobam molta colAlaboració per part seva.
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Parla avui, ja en va parlar el passat dia 27, del SERBASA.
Li vull dir que vaig tenir l’honor de formar part del primer
consell d’administració del SERBASA juntament amb el Dr.
Cabrer i que han passat molts d’anys des de llavors i de la
mateixa manera que en aquell moment el SERBASA va ser útil,
ho varen ser les fundacions, ho va ser GESMA i ara es
produeixen canvis, és una altra..., han passat molts d’anys com
dic i estam en una situació, ningú no es podia imaginar que
poguéssim arribar a aquesta situació econòmica que vivim i
evidentment es produeixen canvis. 

S’ha produït aquest canvi a l’estructura del Servei Balear de
Salut, s’han fusionat o es fusionaran en la pràctica a primer de
gener les fundacions i GESMA amb els mateixos serveis balears
de salut, fundacions i GESMA que en el seu moment varen ser
útils i ara seran molt millor la gestió si estan fusionades i estan
integrades dins el Servei Balear de Salut.

Parla del consell de participació. Miri, a cada àrea sanitària
hi ha uns consells d’àrea que mai, mai no s’han reunit, no ho sap
perquè mai no s’han reunit, només es comencen a reunir, a
constituir en aquesta legislatura. Ja s’ha reunit el d’Eivissa i ara
continuaran tots els altres, igual que les juntes tècnic
assistencials que evidentment no estaven molt actives en
l’anterior legislatura.

El consell de direcció, qui en forma part?, idò ja li ho he dit,
els gerents d’àrea perquè volem donar protagonisme a les àrees
sanitàries, a les àrees sanitàries que gestionen atenció primària
i atenció especialitzada, cadascuna amb el seu pressupost. Que
a vostè no li agradi això no vol dir que això no sigui veritat i que
vostè en la seva intervenció digui que atenció primària no està
representada al consell de direcció, evidentment que sí ho està
i tindran molt més protagonisme amb la presa de decisions de
la que han tingut fins ara.

 L’ib-salut, Sra. Santiago, és un organisme autònom i un
organisme autònom no es pot reduir a dues persones, ni tan sols
a uns directius. Un organisme autònom té professionals en si i
en té 14.000, imagini’s si n’hi ha de professionalitat en el Servei
Balear de Salut. Vull dir, que en això, cap dubte.

Quant als sous, també han parlat dels sous. Bé, pel que fa
referència als sous dels directius i dels gerents i del personal
directiu del Servei Balear de Salut, crec que ningú no dubte de
la gran responsabilitat que duen compresa aquests càrrecs, igual
que a totes les comunitats autònomes són uns sous que estan per
damunt d’un sou d’un director general, eh?, l'únic que es fa amb
això és normalitzar una situació que es venia produint al llarg
dels anys, si no, per què es va regularitzar als pressupostos de la
comunitat autònoma de 2010, quan governaven vostès i es va
fer una excepció específica per la retribució dels alts càrrecs del
Servei de Salut en la qual es permetia que aquesta excedís de la
dels directors generals? Idò, exactament el mateix que es fa amb
aquest decret, permetre que el sou dels directius i gerents del
Servei Balear de Salut excedeixi dels directors generals.

Quant al decret de garantia de demora, miri, comprenc que
fan el paper que els toca, però vostès han governat i saben
perfectament i el Sr. Thomàs sap perfectament el que suposa
mantenir vigent el decret de 2006, de garantia de demora, quan
a la resta de l’Estat espanyol hi ha vigent un decret que el que
garanteix són cinc processos. Sap perfectament el que això

suposa per a la comunitat i per això, precisament, totes les
comunitats autònomes adapten la seva normativa a aquest decret
bàsic estatal que es va aprovar per part de l’anterior govern del
Sr. Zapatero.

Crec que ja he contestat les preguntes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Thomàs, cinc
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. He fet un caramull de preguntes
que, personalment, no s’han contestat. Ja ho mirarà al Diari de
Sessions i si li va bé, contesti’m, perquè entre altres coses li he
demanat, vostès han triat un model nou, el primer és que no ens
ha justificat el perquè fan un decret d’estructura el mes de
desembre, que supòs que el va fer vostè, amb tots els
nomenaments que va fer i al cap de dos mesos el canvia. Li hem
demanat, tant jo com la Sra. Fina Santiago, perquè els motius
que alAlega el decret llei és una situació que ja passava abans. 

Li he demanat que em digués alguna comunitat autònoma
que adjuntàs la gestió professional, la funció gestora d’un servei
de salut, a una funció política perquè no en conec cap, de
comunitat autònoma, és que no en conec cap, per això li deman
que em digui on té un precedent. 

Li he demanat si pensa que les persones que vostè posa al
capdavant d’això tenen prou experiència en gestió sanitària
perquè el seu currículum no ho diu i, evidentment, aquí podríem
parlar de moltes coses. Entre altres coses, vostè va cessar un
caramull de persones que al final ja veurem quina indemnització
se’n duen, ara han fet un procés d’anar endavant, enrere i amb
uns concursos que ja veurem com sortiran. 

Després comenta moltes coses, eliminen un consell general,
que era un òrgan de participació, creen un comitè de direcció
que ja existia, les gerències de primària i les gerències
d’hospitals estaven representats en un comitè de direcció que
tenia el Servei de Salut i torn a dir, es produeixen una sèrie de
situacions una mica esquizofrèniques perquè hi ha persones que
el matí tenen una cara i unes funcions i al capvespre en tenen un
altre. Per tant, això és el que diferencia separar una funció
gestora professional d’una gestió purament política.

Ha comentat allò dels sous, jo l’únic que sé és que varen
aprovar un pressupost de l’any 2012 en què això no estava
contemplat, no hi estava contemplat i ara ho han canviat, és el
que jo dic, no dic una altra cosa. Vull dir, tornam al mateix, no
era necessari el desembre i és necessari el mes de març.
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Podríem discutir moltes coses. Jo continuo mantenint que
primària ha desaparegut, de fet ho diu el Pla d’ordenació de
recursos humans d’atenció primària que preveu l’adscripció dels
equips d’atenció primària, les plantilles, als hospitals, ho diu el
mateix decret d’estructura 19/2012, que ho decreta ben
clarament, i és una reclamació que li continuen fent els
professionals, o sigui que no és qüestió meva, són deu
associacions de l’àmbit de primària que li estan dient fa quatre
dies que no estan d’acord amb aquesta estructura perquè
consideren que han desaparegut, i per tant és a ells que els haurà
de contestar, també.

I després vostè, bé, parla de moltes coses. Hi havia vacunes
que es compraven a ib-salut i vostè l’any passat va dir “no, ara
les comprarà la conselleria”, i ho va vendre com un augment de
pressupost de salut pública, i ara resulta que, les vacunes, les
comprarà totes el Servei de Salut, no la conselleria. Això és el
que ens està dient, això és el que ens està dient. Vull dir que a
mi personalment no em convenç; la pregunta és que m’expliqui
on és que funcionen així. Jo evidentment put tenir el meu criteri,
veig el que fa tota Espanya des de fa molts d’anys, i com que no
conec cap altra comunitat autònoma que funcioni així jo li ho
deman.

I després hi ha una altra cosa. Jo no pensava parlar del
decret, però vostè ho ha duit i, miri, el decret estatal marca -ho
diu el seu article 1- marca..., fa uns criteris marc, i el seu article
4.2 diu que el Servei de Salut de les comunitats autònomes
concretaran en el seu àmbit territorial les garanties previstes en
el decret establint un temps màxim, i que utilitzin de referent el
marc estatal. Ningú no obliga a res, ningú no obliga a res; són
vostès que canvien les regles del joc. Els ciutadans d’aquestes
illes, per la Llei de salut, pel decret que va fer la Sra. Castillo i
pel nostre Estatut d’Autonomia tenien uns drets en salut en
temps de demora, i l’administració assumia un compromís...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i donava unes garanties. Ara vostès decideixen posar-ne unes
altres. No s’excusin en un decret estatal que no els obliga;
vostès no assumiran ara cap compromís ni donaran cap garantia
als ciutadans, això és així. Digui-ho així de clar, perquè no posi
d’excusa allò altre perquè ningú no l’obliga, ningú no l’obliga,
i ho diu el BOE. 

Per tant jo li he fet un caramull de preguntes, no em consider
contestat i si ho té a bé li agrairia que em contestàs. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, a mi m’agradaria que
em contestàs el motiu del canvi. Si contesta al Sr. Thomàs ja ho
donarem per contestat. 

Jo li he fet dues preguntes més que m’agradaria que em
contestàs: quins membres del Consell de Direcció pensa
incorporar?, entitats, colAlegis professionals...?, quines persones
o quin perfil, quines entitats? I l’altra és si pensa mantenir
l’acord parlamentari que està en vigor de publicar
trimestralment les llistes d’espera. M’agradaria que aquestes
dues preguntes concretes les pogués contestar.

Sra. Consellera, amb les intervencions de dia 27 i d’avui
vostè no ens ha convençut; tot i que li reconeixem la seva
capacitat de poder canviar l’ib-salut no ens ha convençut.
Pensam que continua essent un problema intern dins l’ib-salut,
un problema de crisi dins la conselleria. I de fet això ja li ho
vaig comentar dia 27, que el mateix document, el mateix
comunicat de premsa així ho posava, “necessitat de major
control”; no sé per part de qui si no era per vostè mateixa, un
major control de l’ib-salut, quan vostè havia de dur la direcció
política, perquè els directors de l’ib-salut l’únic que han de fer
és la direcció, la gestió, però la direcció política és de la
conselleria, o la responsabilitat política és seva. De fet la Sra.
Palou, volent-li donar suport, també jo crec que li ha fet un flac
favor, perquè li diu que tendrà la informació. Què passa?, que
abans no la tenia? És més, vostè l’havia de generar; què passa?,
és que amb el Sr. Bestard vostè no tenia la informació al dia, al
moment, que ara ha hagut de reestructurar això perquè vostè es
trobi més a gust? Perquè les àrees territorials, que vostè les posa
com un model i que poden ser un canvi, s’hagués pogut fer
efectivament amb el model antic.

Jo crec que el problema central d’aquest tema, i per això
m’interessa molt que em contesti al debat d’avui si mantendrà
les llistes d’espera, és precisament aquest tema, el de les llistes
d’espera, perquè a part que el decret ens lleva capacitat de
reclamar a l’administració pública, hem d’esperar no sabem
quants de dies per a altres operacions que no siguin aquestes
quatre, no tendrem -a no ser que digui vostè el contrari- ara
aquesta capacitat de controlar com estan les llistes d’espera i
com estan els temps d’espera, i aquí hi ha la clau per reconèixer
que efectivament s’estan reduint serveis. Vostè no pot reduir
serveis perquè hi ha una cartera bàsica de serveis, una cartera de
salut que fins que no es modifiqui pel Sr. Rajoy, com vostè va
dir, vostè està obligada a complir-la, però el temps d’espera i les
llistes d’espera sí que perjudiquen la salut i sí que és una
reducció de drets, i vostè amb aquest decret el que fa és eliminar
això. O no està obligada a fer-ho? Per això ens interessa molt
que avui digui sí o no a aquest compromís que tenim encara de
cada tres mesos, perquè és aquí on hi ha la reducció de la
qualitat i dels serveis, perquè la relació sanitària és una relació
professional, és una relació personal i professional amb l’usuari,
amb el pacient. Si vostès no contracten els professionals adients
efectivament es creen llistes d’espera i es creen temps d’espera,
i vostès no contracten els professionals necessaris, vostès no
substitueixen determinats tipus de baixa i vostès no fan coses
que fa un any, dos anys, es feien. Per això és tan important.
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Nosaltres ja hem dit que no ens ha convençut, pensam que
respon més a una crisi que a una necessitat d’organització del
servei. No veim els avantatges que vostès hi veuen, però de
totes formes li desitjam molts d’encerts perquè vostè gestiona
la salut pública i l’ib-salut gestiona la salut pública de tota la
població i voldríem que efectivament aquest canvi repercutís
positivament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Popular té la paraula
la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només voldria dir que quan se
m’alAludeixi per part d’altres diputats el meu llinatge, a títol
informatiu, és Palau, Palau. Gràcies.

I, Sra. Consellera, bé, ja estam acostumats que els grups
polítics de l’oposició vénen aquí al llarg dels mesos que portam
de legislatura a fer una crítica sempre destructiva, a fer
demagògia. Sembla que no els va res bé mai, res del que fa el
Govern, res del que fan la consellera i el seu equip. Fa uns
mesos exigien canvis de persones i de funcionament dins l’ib-
salut, era imprescindible fer aquests canvis; ara resulta que la
conselleria ha optat per fer canvis en la línia que vostès
demanaven i tampoc no els va bé. Jo reconec que no som metge
ni sé de gestió sanitària, però hi ha coses que per molt que me
les expliquin no les acab d’entendre. Jo veig aquí una manca de
coherència i una poca credibilitat que tenen vostès amb el seu
discurs que m’agradaria que ho explicassin perquè és que...
Cada dia veim el mateix, volen ser escoltats, volen que els
tenguem en compte, volen consens, però jo el que veig és una
actitud irresponsable que impossibilita totalment poder dialogar
de forma seriosa i poder establir qualsevol tipus d’acords,
perquè l’únic que fan, Sra. Consellera, és dinamitar i crear
polèmiques estèrils de tot el que es fa des de la conselleria.

Sembla també que tenen un problema, que és posar en dubte
la capacitació professional dels dos vicepresidents de l’ib-salut.
Bé, aquestes persones jo crec que una d’elles és metge i l’altra
és farmacèutic. Abans tenien vostès un director de gestió que
era guàrdia civil, i un gerent del 061 que era llicenciat en
filologia catalana. Jo no conec el currículum d’aquestes
persones, però d’entrada pensam que els dos vicepresidents de
l’ib-salut tenen més capacitat de la que han demostrat alguns
exconsellers quan han gestionat.

També sembla que tenen un problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Respeten el turno de palabra, por favor.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...amb el plus econòmic que cobraran aquests dos
vicepresidents, que són directors generals, que ja ho eren, i que
ara també tenen altres competències afegides. Mirin, per a
nosaltres és just i normal que aquestes dues persones, si han
assumit més competències, si tenen més responsabilitats i més
feina de la que tenien, siguin compensades econòmicament, tot
i quan l’estructura que hi havia queda reduïda i això costarà
menys a les arques autonòmiques. És just i normal, i el que no
ens sembla tan just i tan normal és una estructura directiva que
hi havia abans engreixada d’amics i de companys polítics que
no repercutia en la millora del funcionament ni de l’ib-salut ni
tampoc en el cas de GESMA. Tampoc no ens sembla normal ni
just pagar sobresous per damunt del que permet la llei, ni
tampoc és normal ni just pagar costosos màsters a professionals
que eren càrrecs de confiança, per tant ja no estan a la sanitat
pública, i s’han emportat aquesta formació que els ha pagat la
sanitat pública, se l’han emportat amb ells el dia que se n’han
anat.

Tot això són exemples d’una forma de governar que
nosaltres no compartim, censurada pel Tribunal de Comptes,
però que sí que explica molt bé la situació que ara patim, la crisi
que tenim, el dèficit que vostè ha heretat i que ara s’ha
d’afrontar diàriament pel seu equip i per vostè i que repercuteix
inevitable en totes i cada una de les decisions que vostès prenen
per treure endavant el sistema.

Ja està bé, jo crec, de descontrol, d’irregularitats i de manca
de transparència en les contractacions. Nosaltres no ens ho
podem permetre ni tampoc volem que sigui així. Cal ser
responsables, més rigorosos que mai i pensam que les decisions
i els canvis recollits en aquest decret de reestructuració del
Servei de Salut van en aquesta línia. Per això una vegada més
la felicitam, li desitjam sort i li deim també que no escolti
consells que no van en la línia d’ajudar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per contestar les preguntes té el
torn de paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els dos portaveus de l’oposició
coincideixen en el fet que no contesto el que em pregunten. Bé,
jo crec que he contestat el que m’han preguntat. És la segona
vegada que es donen explicacions, el que passa és que, vostè ho
ha dit, Sra. Santiago, no els convençut. Clar, jo comprenc que
és molt difícil. Vostès a més no mostren cap predisposició ni a
dialogar ni a deixar convèncer. Vull dir que és com parlar amb
una paret, i jo ho puc repetir totes les vegades que vulguin... Bé,
perdó si l’he ofès, una persona que està clar que no es deixa
convèncer i que té la seva idea i que ningú no la treu, ni a vostè
ni al senyors...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Respeten el turno de palabra porque, si no, no nos vamos
a entender.

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

...ni el Sr. Thomàs ni vostè no canvien el discurs per molt que
jo els expliqui que això és una crisi, que això és una crisi... Bé,
jo els he explicat els avantatges, els he explicar per què s’ha fet;
no els he convençut, em sap molt de greu però jo els he explicat
la veritat.

I vostè busca precedents, Sr. Thomàs. Nosaltres no hem
buscat precedents, hem fet i farem en el futur el que pensem que
convé més per a aquesta comunitat autònoma. Em demana on
es gestiona així el Servei de Salut; idò, miri, a Balears, aquí es
gestiona així el Servei Balear de Salut a partir d’ara, i esperem
que serà el millor per als ciutadans i per als professionals
d’aquesta comunitat autònoma.

Vostè em parla de primària i que hem fet desaparèixer
primària. Vostè sap que això no és veritat i vostè ho repeteix
una vegada i una altra. Per aquí venia allò de la paret; vostè ho
va repetint a pesar del que se li digui i a pesar del que digui
qualsevol. Nosaltres hem tengut reunions amb els representants
d’aquestes associacions, que jo pensava..., no sé si són nou o
deu, exactament, hem tingut reunions amb ells i reunió amb la
presidenta de SEMFIC el dia que es va fer aquesta
reestructuració, se li va explicar i la veritat és que la seva
resposta va ser una felicitació, perquè li va semblar molt bé la
nova estructura del Servei Balear de Salut. Aquestes
associacions de primària de què vostè parla han participat també
en un grup de seguiment que hi ha per fer un seguiment de la
sectorització d’atenció primària i s’està treballant. Evidentment
ells demanen coses que s’aniran fent si es pot, i si no es pot ara
es faran més endavant, però s’està treballant amb ells i s’està
fent conjuntament amb ells i intentant aconseguir el màxim de
consens.

Quant al decret de garantia de demora, ja ho sabem que no
obliga, ho diu el decret; sabem llegir, Sr. Thomàs, no obliga,
però evidentment la resta de les comunitats autònomes i aquesta
comunitat autònoma s’estan adaptant a aquest decret i s’han
d’adaptar a aquest decret perquè no hi ha més remei, i ens hi
hem d’adaptar tots, i el decret de mesures urgents que es va
convalidar el passat 27 de març diu que tenim quatre mesos per
adaptar-nos, i allà es recollirà la nostra normativa pròpia i allà
es dirà quan s’han de fer públiques i quan no les llistes d’espera.

I, miri, jo comprenc que li preocupi molt els drets dels
ciutadans; hagués està bé que li haguessin preocupa quatre anys
enrere, sobretot quan vostè va hipotecar la sanitat per fer un
modificat a Son Espases que ens costa en total quasi 300
milions d’euros de més de la concessió, i vostè sap que això és
així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Finalment passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en l’escrit RGE núm. 1596/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM...

(Conversa inaudible)

Si de cas acomiadarem la consellera perquè pugui reprendre
les seves activitats. Moltes gràcies per la seva compareixença.
Gràcies al seu equip, també.

III. Votació de l'escrit RGE núm. 1596/12, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió de
Salut, mitjançant la presidència del Parlament, recapti la
presència de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social, per tal d'informar sobre el cessament del Sr. Bestard
i la nova reestructuració de l'ib-salut.

Finalment passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en l’escrit RGE núm. 1596/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió de Salut acordi
l’acord de recaptar la presència de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social per tal d’informar sobre el cessament
del Sr. Bestard i la nova reestructuració de l’ib-salut. 

Desitja intervenir el grup proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Consideram que ja s’ha fet la compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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