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LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem la comissió. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Començarem la sessió d’avui i en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituyo a Llorenç Galmés.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat de les preguntes..., bé, una sèrie de
preguntes molt llargues.

Assisteix a la sessió el conseller de Salut, Família i Benestar
Social, Sr. Martí Sansaloni Oliver, acompanyat del seu equip de
gabinet i de premsa. Els donam la benvinguda a tots.

1) Pregunta RGE núm. 881/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a personal no renovat.

Per formular la pregunta RGE núm. 881/12, relativa a
personal no renovat, té la paraula la Sra. Maria Cristina Rita i
Larrueca, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. És Larrucea, Sra. Presidenta.

Bé, la meva pregunta, que la pregunta es formula oralment
en comissió, en compliment de l’article 168.2 del Reglament del
Parlament, perquè no va ser contestada per escrit en el seu
moment, té registre de dia 15 de febrer de 2012. Com veu, Sr.
Conseller, aquest grup parlamentari ha tingut prou paciència. Ja
veu també, Sr. Conseller, que el que es demanava és la relació
del personal amb qualsevol tipus de contracte que l’hagi
finalitzat i no s’hagi renovat, especificant si la plaça s’ha cobert
o no des del mes d’agost de 2011, indicant també el lloc de
treball a l’àrea sanitària de Menorca.

La raó d’aquesta pregunta és per fer simplement un
seguiment de l’àrea i per tant de control del Govern, que és una
de les funcions dels diputats que estem aquí asseguts.

En vam presentar més, de preguntes d’aquest tipus, que sí
que van ser contestades. Per exemple tenim una resposta a la
nostra pregunta sobre la relació de personal contractat al qual no
se li ha renovat el contracte des del seu acabament a partir
d’agost de 2011 a l’àrea de salut de Menorca, que pugen a 42
persones, des d’especialistes metges a zeladors i zeladores. Açò
ens dóna a entendre que no s’ha renovat a les persones de la
llista, però potser se n’han contractat algunes en el seu lloc, o
sigui que no ens contesta del tot.

També vam demanar per les places existents i que han estat
amortitzades a l’àrea de salut de Menorca des d’agost del 2011,
i segons la resposta la relació de places és exactament la
mateixa, és a dir, no hi ha places amortitzades però no sabem si
estan o no cobertes. Per exemple la resposta a una altra pregunta
sobre els contractes de personal sanitari que s’havien rescindit
i en una altra sobre els que s’havien contractat hem vist que hi
ha -per posar un exemple- un adjunt d’oncologia al qual se’l va
rescindir i no veim que s’hagi contractat ningú en el seu lloc.

Per tant ara el que ens queda per saber és el personal que ha
finalitzat el contracte, si se li ha renovat o no i si la plaça s’ha
cobert o no.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Larrucea. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, i en primer lloc vull demanar disculpes pel
fet que aquestes preguntes no s’hagin contestat així com marca
el Reglament, que hauria d’haver estat per escrit i que no
haguessin passat a orals. De totes maneres comparesc davant
vosaltres per donar-vos la relació d’aquests contractes i de la
resta de preguntes que queden pendents.

És cert que hi ha menys massa salarial en aquests moments
a l’àrea de salut de Menorca. És cert que hi ha contractes que
finalitzaven que no s’han renovat, i el seu origen en gran
nombres són 47 a atenció primària i 147 a hospital. Han acabat
87 eventuals. S’han cobert 6 places, 1 a primària i 5 a hospital.
No s’han cobert 2 adjunts interins que havien acabat la
necessitat de seguir prestant el servei, i 2 substituts
d’infermeria. I el total de persones titulars que han deixat de
prestar atenció sanitària han estat 97.

No sé si amb aquestes dades agregades li és suficient, Sra.
Diputada, però crec que tenim un torn de rèplica en cas que
vulgui un major detall.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per la seva resposta,
Sr. Conseller. Jo sé que la culpa evidentment no és seva, que no
s’hagi contestat aquesta pregunta en el seu moment.
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Quant a la resposta, evidentment hem d’estudiar i hem de
comparar. Jo esperava, de totes maneres, per açò es va formular
per escrit, una butlleta d’estat on es pogués veure exactament
quines places no s’han cobert, per exemple, no ho sé,
d’aquestes..., en total diu que són 97, i d’aquestes 6 que hi ha a
l’hospital de places que s’han cobert quines són, etc., etc. Jo
esperava una resposta així. Jo esper que tal vegada m’ho pot
posar per escrit, de totes maneres, tal com es va formular la
pregunta, amb la resposta tal com es va formular.

En tot cas li diré que el pressupost de sanitat, igualment com
passa en certes matèries, perquè, clar, hem vist que són 97
places en total que no s’han cobert, no?, diu que han quedat...,
bé, ja em contestarà després, però totes aquestes places que no
s’han pogut cobrir o que han quedat sense cobrir que ara en
realitat no existeixen, o no tenen aquest servei cap als ciutadans,
nosaltres volem dir que tant el pressupost de sanitat com també
altres matèries com les d’educació i serveis socials, és a dir,
aquelles que tenen una relació més estreta amb els drets bàsics
de la ciutadania, sabem que tenen partides ampliables segons les
necessitats, vull dir que malgrat el pressupost, que supòs que és
el que em contestarà, el pressupost tal vegada es va acabar a un
moment donat, idò ja està pensat perquè açò no hagi de recaure
en un mal servei cap als ciutadans i que es pugui ampliar.

Segons una informació que teníem per la premsa l’àrea de
salut de Menorca va tenir un dèficit, ja ho sabem, de l’any 2011,
perquè es van gastar, segons la premsa, 79 milions d’euros en
lloc dels 68 que s’havien pressupostat, malgrat que a una
pregunta que vam fer sobre el pressupost consolidat de 2011 el
que es va gastar van ser 65.766.790,36 euros, és a dir, manco
del que estava pressupostat en realitat. El pressupost consolidat
de personal 2011, pel que ens van contestar, va ser de
54.676.898 euros, i per a aquest any n’hi havia un d’inicial per
a aquell any de 54.180.000 euros, és a dir, que s’han gastat en
realitat ens sembla 500.000 euros manco, no sé si és així.

És per saber exactament d’on s’estalvia que havíem fet
aquesta pregunta, i les altres que tenen a veure també amb
aquest capítol, ja que sabem que hi ha un estalvi a la massa
salarial, això ja ho sabem, a causa dels retalls dels salaris del
personal, però també volem saber si el que passarà és que ens
quedarem sense especialistes o amb manco personal sanitari, o
amb manco especialistes, etc., que també és el que ens interessa.

Ara mateix, Sr. Conseller, únicament hi ha un oncòleg, per
exemple, de quatre que en vam arribar a tenir, de quatre que a
més el Partit Popular, quan estava a l’oposició, semblava que no
podien passar de cap manera sense aquests quatre; és a dir, que
l’any 2011 n’hi havia quatre; un ara és diputat nacional i no s’ha
cobert la plaça, un altre per desgràcia va morir fa uns mesos i
tampoc no s’ha cobert per ara; un altre està de vacances, té un
mes de vacances, que li toquen, i per tant només tenim un
oncòleg.

Quant a reumatòlegs, un altre exemple, si n’hi havia dos a
temps complert ara n’hi ha un i un internista a temps parcial, i
tot açò després d’obligar a la jubilació a un d’ells, que estava a
temps total i que es va assabentar, per cert, d’aquesta jubilació
quan era de viatge de vacances. Per altra banda els infermers
han dit públicament que ara n’hi ha 40 manco, i que a urgències,
on fa un any la seva dotació era de 4 persones, ara hi ha dies que

passen amb dues infermeres únicament i que s’han deixat de
cobrir les baixes. 

Tot açò ens preocupa perquè s’està produint, pensam, un
deteriorament assistencial. No coneixem les llistes d’espera que
està provocant perquè es va derogar, com vostè sap, el decret de
llistes d’espera, i també es va suspendre la funció del defensor
de l’usuari públic de sanitat de les Illes Balears, per la qual cosa
ara els pacients trobam que estan desprotegits si tenen algun
problema de manca d’assistència.

Hem d’afegir, a més, les circumstàncies que hi ha de
desmotivació professional per part del personal de l’Ib-salut per
les retallades dels seus salaris, i per veure com el sistema de
salut públic que emparava tota la ciutadania ara s’està
erosionant i perquè totes les mesures que es prenen a més
s’estan fent sense cap consens amb els professionals implicats.

Per tant, Sr. Conseller, jo ja no diré res més, només esper la
resposta tal com va ser formulada, com dic, la pregunta. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, per aclarir un poquet tot això que ha manifestat en aquest
torn de rèplica, jo era incapaç d’extreure-ho de la precisió amb
la qual ha estat redactada la pregunta. Per tant les respostes
escrites jo crec que és bo que vagin associades al text de la
pregunta exactament, i per tant aquí com a primera pregunta
demanaria una concreció important a l’hora de formular-les. 

Per què dic això? Perquè si es torna a reformular aquesta
pregunta amb aquesta concreció es contestarà en el termini més
breu possible, però la reducció de personal també afecta
personal administratiu que ho ha de cursar, i a més també hem
de ser molt escrupolosos amb la Llei de protecció de dades si
poden sortir determinats dubtes, perquè a la relació el nom i els
llinatges no apareguin per raons òbvies.

De totes maneres, per concretar, la reducció de places ha
estat de 47 a atenció primària i 147 a hospital, i el que sí s’han
cobert han estat 6 places, 1 a atenció primària i 5 a hospital. De
fet després, per no repetir-me, amb les dades que ja he dit dels
eventuals i dels interins que han deixat de prestar servei. Però el
que sí demanaria és concreció. Jo crec que tendrem ocasió a les
pròximes preguntes de saber exactament quin és l’esperit amb
què s’ha formulat la pregunta i que es pot precisar molt més.
Però si la torna a formular doni per fet que es pot passar un
quadre resum d’aquests llocs de feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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2) Pregunta RGE núm. 3460/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desplaçaments de metges
a Eivissa.

3) Pregunta RGE núm. 3466/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desplaçaments de metges
a Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 3460, que crec que
m’ha dit la Sra. Diputada que la unirà amb una altra pregunta,
té la paraula la Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller.
Esper que aquesta pregunta hagi estat formulada més
exactament o més concretament. Jo pensava que demanar una
relació de personal amb qualsevol tipus de contracte que hagi
finalitzat o no i no s’hagi renovat, especificant si la plaça s’ha
cobert o no, des del mes d’agost de 2011 és una pregunta
bastant concreta. Vull dir que som incapaç de reformular-la
d’una altra manera, més concreta no pot ser. 

Quant a aquesta segona, es formula també oralment en
comissió també en compliment d’aquest mateix article del
Reglament del Parlament perquè no va ser contestada per escrit
en el seu moment, i el registre de la pregunta és de dia 8 de
maig de 2011. El que es demanava era la relació de
desplaçaments, còmput de vegades i especialitats, de metges
especialistes de Son Espases als hospitals de Can Misses i
Mateu Orfila. O sigui que sembla que sí, que aquesta vegada,
concreta, ho és.

El trasllat d’especialistes a aquests hospitals pensam que és
una solució bona, al nostre entendre, perquè per la dimensió de
la població a vegades no hi ha necessitat o resulta molt
ineficient crear una plaça d’una especialitat en concret, i a més
és més econòmic el desplaçament d’un especialista, que és un
desplaçament, que el dels malalts, el nombre dels quals pot ser
indeterminat.

El cas és que els menorquins, eivissencs i formenterers
tenguin les mateixes oportunitats de salut que els mallorquins,
que tenen un ventall molt més ampli d’especialistes tal com
correspon a una població també més nombrosa, malgrat que
aquestes especialitats no constin als organigrames dels hospitals
tant del Mateu Orfila com de Can Misses, perquè si m’ho
permeten el que faria seria ajuntar les dues preguntes en una,
perquè per escrit té sentit però no té sentit oralment, i podríem
fer el debat conjunt.

El nostre grup, per tant, està interessat a conèixer com està
funcionant aquesta experiència de trasllat d’especialistes a
aquestes illes, i nosaltres li vam demanar per a l’any 2011, i no
sé si ara em donarà ja quasi el de 2012, però si no és així li
farem també la pregunta per escrit quan siguin ja els primers
mesos de 2013, i esperam que en aquell moment tinguem més
sort que la que hem tingut ara amb la resposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, és cert que la pregunta anterior estava redactada en els
termes que estava redactada, i tant es podia contestar amb
aquesta precisió que vostè manifestava oralment com amb dades
agregades quant a la relació.

Però passant a aquesta segona pregunta, que agrega la 3460
i la 3466, dels desplaçaments, el còmput de vegades que els
metges especialistes han anat de Son Espases a l’Hospital Can
Misses l’any 2011, li puc dir que el servei de maxilAlofacial de
gener a l’abril, un facultatiu tenia per costum anar-hi una vegada
a la setmana; varen passar a dues vegades el mes de juny, dues
vegades el mes de juliol, dues el mes de setembre. Que
l’oncòleg hi anava..., un facultatiu de gener a maig, que va
deixar de desplaçar-s’hi perquè el mes de maig es va contractar
un oncòleg en plantilla a Eivissa. I del servei de neurocirurgia
hi anava una vegada al mes un facultatiu de gener a desembre.
A més un traumatòleg infantil va fer set desplaçaments, un el
febrer, un el març, un el maig, un el juny, un el juliol, un
l’octubre i un el desembre.

Passant ja al còmput de vegades que es varen desplaçar
metges especialistes de Son Espases al Mateu Orfila, es va
desplaçar un cardiòleg una vegada per setmana de gener a maig;
i el servei de maxilAlofacial dues vegades el mes de juliol, una
el setembre i una el novembre.

Crec que aquest és el màxim grau de precisió que en aquests
moments es pugui oferir, si bé també és cert que podria precisar,
però no crec que sigui objecte de la pregunta, el nombre de
vegades en primera visita i successives, que crec que..., el que
varen fer va ser omplir al màxim l’agenda possible de cada un
d’aquests desplaçaments per tal d’aprofitar el viatge i atendre el
màxim nombre de pacients.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. Conseller. Com he dit abans aquest
desplaçament d’especialistes és una bona mesura per a casos
així especials, però també comprenem que no és la solució total.
A més el pla econòmic financer de reequilibri elaborat pel
Govern de les Illes Balears, a l’apartat 2.2.7, de mesures
aplicables a la sanitat de l’ib-salut 8, es preveu estalviar 900.000
euros per aquest concepte dels viatges d’especialistes, fent per
tant que aquests especialistes que no estan a les carteres de
serveis dels respectius hospitals es puguin desplaçar a Menorca
i a les Pitiüses des del centre de referència quan tenguin
l’agenda completa.
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Si l’objectiu és estalviar, únicament, es pot donar la
paradoxa que hi haurà especialistes, però el que no hi ha després
són els mitjans necessaris. És a dir, podem tenir l’especialista
uns dies però no la tecnologia adequada per al diagnòstic o el
tractament. Com deia el president quan açò es va posar en
marxa, com deia el president de l’associació ASPANOB, per
exemple, de fillets i filletes malalts de càncer, el que volen els
pares també és cercar el millor per als seus fills, els millors
especialistes, els millors tractaments, i si per açò s’han de
desplaçar es desplacen. 

Vull dir que és per aquest motiu que les associacions de
pacients van expressar aquests dubtes raonables amb els
desplaçaments d’especialistes, i per aquest motiu és que
nosaltres volíem saber com havia funcionat, o sigui, a part del
nombre abstracte concret volíem saber també com ha funcionat
aquesta qüestió. I després perquè sabem també que hi ha un
altre problema afegit, que és si a aquests especialistes que s’han
desplaçat se’ls estan pagant les despeses -taxis, etc.- que puguin
tenir, perquè si no és així ens fa por també que el que passi és
que deixin de voler venir.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies. És cert que no és la solució total, com deia. En
aquests moments hem d’optar per donar la millor atenció
sanitària a tots els ciutadans de les Illes i en aquests moments el
que puc dir és que pel nombre de desplaçaments que hem evitat,
que també és una molèstia per als mateixos pacients, haver de
venir per una consulta mèdica, ja no només és l’estalvi del
bitllet d’avió, sinó també la molèstia del desplaçament en el cas
dels traumes infantils que han de venir acompanyats per un
pare, que a més perden un dia de feina, han de demanar
vacances o han de demanar un dia d’assumptes propis, és
acostar un poquet l’atenció. És veritat que per a determinades
patologies, per a determinats pacients, per a determinats
tractaments, l’especialista no pot dur tot l’utillatge, totes les
necessitats materials a l’hospital on es desplaça. En aquests
casos no hi ha hagut cap tipus de limitació per poder-se
desplaçar després un pic la primera consulta, o a una de les
consultes s’ha descobert la necessitat de tractament a l’hospital
de referència, s’han continuat mantenint.

Per tant, jo crec que la facilitat..., en qualsevol cas el 2012,
12 pacients un matí, 10 pacients, 9, 12, 19, 25, 28, 3, 17, ... la
multiplicitat és molta. Jo no crec que sigui objecte de la
pregunta el fet de precisar cada un dels desplaçaments, quanta
gent ha deixat de desplaçar-se, però el que sí hem de tenir tots
clar aquí és que les necessitats del pacient que ha valorat un
facultatiu s’han cobertes, ja sigui a la seva illa d’origen, on
resideix, o en cas que hi hagi unes necessitats addicionals de
tractament que requereixin el desplaçament a l’hospital de
referència, s’ha vengut mantenint. Per tant, jo crec que en
aquests moments és una bona pràctica per part del Servei de
Salut, amb la voluntat per part dels facultatius que es desplacen
i s’ha de continuar mantenint.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 4165/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pagament de bitllets dels
malalts de Menorca, Eivissa i Formentera.

Per formular la pregunta RGE núm. 4165/12, relativa al
pagament de bitllets dels malalts de Menorca, Eivissa i
Formentera, té la paraula la Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta també va
ser formulada per escrit i té registre de 29 de maig. Es va
formular en un moment molt concret, que era quan l’Associació
d’Agències de Viatges, AVIBA va dir que no avançaria més els
bitllets dels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera, a causa
que no cobrava l’acordat amb el Govern de les Illes Balears.

Com hem dit a les preguntes anteriors, els desplaçaments de
persones de les illes menors al seu hospital de referència és
inevitable. I en el cas d’un territori que és discontinu com el
nostre, a més resulta car. El Decret 41/2004, de 23 d’abril, és el
que regula aquest procediment per a la percepció de les
compensacions i que en concepte de dietes i transports dels
usuaris, a part del que cobra l’agència, hi ha també les despeses
que pertoquen als usuaris en el cas de què s’hagin de desplaçar
per rebre aquesta assistència sanitària a centres, serveis o
establiments que estan fora de l’àrea de salut de la seva localitat
de residència.

Aquesta qüestió afecta sobretot els menorquins, eivissencs
i formenterers perquè el seu hospital de referència està ubicat a
Mallorca i s’han de desplaçar en moltes ocasions per rebre
tractaments diversos, com hem dit, o per fer proves
diagnòstiques que no es poden fer a la seva illa d’origen, però
també afecta el conjunt d’habitants de les Illes Balears, perquè
també s’han de desplaçar les persones que viuen a Mallorca o a
les altres illes a la península. S’ha de dir sobre aquesta qüestió
que en algunes èpoques ha funcionat més bé, en altres pitjor i
els menorquins i pens que també els pitiüsos, estam avesats a
portar una càrrega de certes quantitats relatives a taxis, dietes,
pernoctacions, etc., el que passa és que mai no havia passat com
ara.
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AVIBA ja es va plantar un parell de vegades durant l’any
2011 i semblava que a la primavera ja tornava passar, el mes de
maig, i açò obligava als malalts a avançar els doblers també dels
bitllets d’avió, no només les despeses que tenien de
desplaçament, sinó que fins i tot els bitllets d’avió. 

En aquest parlament s’han fet diferents iniciatives per part
de tots els grups polítics i no hi insistirem. Únicament volem
saber si està solucionada aquesta qüestió amb les agències, si
s’hauran de tornar plantar, quin serà el futur per assegurar als
malalts un desplaçament amb total tranquilAlitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, presidenta. Actualment continua vigent el
conveni signat amb AVIBA i, per tant, en aquests moments els
pacients no han d’avançar els bitllets. Sí que és veritat que hi ha
hagut problemes de pagament puntuals que s’han resolt en el
termini més breu possible. Han estat dificultats de tresoreria que
ha passat la comunitat autònoma i crec que no és res nou. Però
el que sempre hem intentat fer amb l’Associació d’Agències de
Viatges ha estat asseure’ns amb ells, parlar les coses i intentar
arreglar-ho el més aviat possible.

També vull dir que tot d’una que vàrem arribar a la
conselleria, no va ser gens fàcil que l’anterior director general
del Servei de Salut, Sr. Pep Pomar, hagués firmat una carta
adreçada a aquesta associació, on es rescindia unilateralment i
sense cap tipus de diàleg, el conveni existent. Això no és de
rebut en un moment en el qual ja s’estaven assumint determinats
retards en el pagament. Això es va fer pocs dies abans que
deixàs el seu càrrec. I per tant, cadascú ha de ser responsable de
les seves actuacions i que un director general del Servei de
Salut, unilateralment, sense pactar absolutament res amb
l’associació, deixi aquest regal al que entra, no és de rebut que
després facem política sobre aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No ha contestat si està
solucionada o no la qüestió i per tant, si assegura que els malalts
podran fer aquests desplaçaments tranquilAlament. És el que jo
li he demanat. 

Aquesta diputada havia fet aquesta pregunta i unes quantes
més el mes de maig, sobre el pagament d’aquests deutes de
desplaçaments, no només amb AVIBA, sinó als mateixos
malalts. Segons tenim entès, si es va rescindir aquest contracte
amb AVIBA és perquè no s’estava donant el servei, per les
nostres informacions no sabem si va ser una cosa unilateral i
sense parlar amb ells.

De totes maneres, quant a les meves preguntes, he de dir que
vàrem tenir una resposta dia 22 de juny que ens va decebre un
poc, perquè diu: “des de l’ib-salut es dóna prioritat als
pagaments dels deutes dels desplaçaments dels malalts i ja
s’estan tramitant els corresponents expedients. Els pagaments
efectius s’aniran efectuant, segons les disponibilitat de la
tresoreria de la comunitat autònoma”, la qual cosa tampoc ens
indicava que hi hagués un calendari de pagaments o alguna
cosa, perquè tant les agències com també els particulars
poguessin fer els seus comptes. 

De fet, es veu que a hores d’ara aquesta disponibilitat
pressupostària o disponibilitat de tresoreria encara no existeix,
malgrat hi ha un pressupost nou que estan gestionant vostès,
només, i encara ni s’ha pogut pagar a aquells malalts que varen
avançar els pagaments ara fa més d’un any, hi ha casos de més
de 4.000 euros, amb un deute de reconegut a persones, perquè
pensin que els tractaments de càncer, per exemple, o
radioteràpia comporten un viatge setmanal durant un temps
llarg, és variable, però de vegades són mesos. 

Aquest hivern ens vàrem preocupar molt quan en el
document del Pla econòmicofinancer d’equilibri, també hi
apareixia la derogació del Decret autonòmic 41/2004, de 23
d’abril, de què hem parlat abans, que regula les compensacions
aquestes de desplaçament. La consellera Castro va dir que era
un error i es va comprometre a corregir-lo. Voldria saber també
si vostè pensa el mateix i si es mantindrà o es modificarà
aquesta normativa.

Per part de les agències de viatges, sabem que continuen
tenint un retard important. Ja sabem que han assegurat que es
podria regularitzar a final d’any, voldríem saber si açò també és
així, perquè ens fa por que les agències es tornin a plantar i a
més es poden plantar, mentre que les persones malaltes no es
poden plantar si estan malaltes. Voldríem que açò funcionés,
perquè és assegurar la igualtat de prestacions sanitàries per a
tots els habitants de les Illes Balears. Jo crec que aquesta ha de
ser la prioritat o una prioritat del seu departament. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, presidenta. Com comprendrà quan li dic això
d’actuar d’una manera unilateral per part d’un director general
del Servei de Salut, pocs dies abans de fer el traspàs de poders,
són dards enverinats que deixi al que segueix. I quan les
condicions econòmiques també són les que són, perquè vostès
tampoc no tenien els pagaments al dia i això va ser el que va dur
a rescindir unilateralment aquest conveni, aleshores encara més
afegim al banyat. 
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Dic això perquè, com ja li he contestat d’entrada, el conveni
continua vigent, el conveni el varen signar en data de 14 de
febrer del 2012, en aquells moments no hi havia aquest
problema, sí que coincideix amb les dates, perquè ja he dit que
puntualment hi ha hagut moments en què els pacients han hagut
d’avançar, fruit de no pagar a les agències de viatges i a més,
això és públic, però com comprendrà, no havia de deixar de
posar damunt la taula la responsabilitat que té cadascú en
aquesta crisi que hi pogués haver en els desplaçaments.

Nosaltres hem actuat sempre des del diàleg, jo crec que una
de les primeres reunions que vaig tenir com a director general
va ser amb la representant de l’Associació d’Agències de
Viatges i sempre hem intentat arreglar les coses -com deia-
d’una manera pactada i dialogada. Per tant, vostès no crec que
en aquest moment estiguin en condicions, perquè a més els
papers així ho demostren i aquests papers han quedat registrats
en el Servei de Salut.

De totes maneres també és cert que la resposta a què vostè
feia referència d’aquests pacients que puntualment han hagut de
pagar de la seva butxaca, tenen dret a cobrament, són una
preocupació per al Servei de Salut. S’han cursat les OP
corresponents perquè tresoreria pugui alliberar els pagaments i
alguns ja s’han pagat, en aquests moments no dispòs de quins
criteris ha seguit la Direcció General del Tresor per fer aquests
pagaments, però sí que prenc nota per tal que s’intentin activar
perquè la quantitat monetària tampoc no és excessivament
elevada. Però entengui que des del Govern hem actuat sempre
amb diàleg, responsabilitat i no de manera unilateral, com sí
varen fer pocs dies abans vostès quan estaven a punt de fer el
traspàs de poders.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Pasamos al siguiente turno
de preguntas.

5) Pregunta RGE núm. 4190/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (I).

6) Pregunta RGE núm. 4191/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (II).

7) Pregunta RGE núm. 4192/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (III).

8) Pregunta RGE núm. 4193/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (IV).

9) Pregunta RGE núm. 4194/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a posada en funcionament de Can
Misses.

15) Pregunta RGE núm. 4200/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociacions amb Acciona.

21) Pregunta RGE núm. 4206/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (V).

23) Pregunta RGE núm. 4208/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a articular el copagament.

Passam a la següent pregunta. Per formular la pregunta RGE
núm. 4190/12, relativa a obres de Can Misses... 

De totes maneres, Sra. Esperança Marí, si ens podria dir
quines són les preguntes que vol agrupar?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda. Quant a les 21 preguntes
quedarien agrupades de la següent manera, per dir-ho d’alguna
manera, en blocs temàtics. Per tant, la 4190, 4191, 4192, 4193,
4194, 4200, 4206, aquest seria el primer bloc, que seria
realment la primera pregunta.

La segona pregunta comprendria un segon bloc i hi entrarien
les preguntes 4203, 4197, 4195 i 4202.

Bloc tercer, seria la tercera pregunta i hi entrarien les
preguntes 4204 i 4205.

Bloc quatre serien les 4198 i 4199.

Bloc cinquè, cinquena pregunta 4201. 

Bloc sisè, pregunta sisena 4207.

Bloc setè, 4209 i 4210.

Finalment, el vuitè bloc, hi entraria una pregunta que seria
la 4196.

I finalment hi havia una altra pregunta RGE núm. 4208, que
la retiraríem.

Dit això m’agradaria abans de començar les preguntes amb
el conseller, no vull deixar de començar aquesta bateria de
preguntes sense queixar-me directament de la situació en què
m’he trobat amb totes aquestes preguntes en una sola
compareixença. Trob des del meu punt de vista, que és inaudit
que es concentrin 21 preguntes en una sola comissió. Entenem
que d’alguna manera no es facilita, ni es permet fer una feina
ben feta, que és la que tocaria en aquesta cambra. A més, m’he
permès la llicència de fer una mica els càlculs. Si tenim un
temps màxim de 15 minuts per formular la pregunta i intervenir
en la rèplica, usar aquests 15 minuts en 21 preguntes implicarien
315 minuts. O sigui que, conseller, si no té res més a fer avui,
estaríem 5 hores per part meva més 5 hores més per part seva,
per tant, podríem estar aquí fins a les 3 de la matinada. Per tant,
sí que podríem parlar.
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Però bé, bromes a part, també vull dir que òbviament no tenc
cap intenció d’emular ni Chávez, ni Fidel Castro i, per tant, no
gastaré tot el temps que tocaria per a totes aquestes preguntes.
Però sí que quedi constància que consider que és un greuge per
a la feina dels diputats d’aquesta cambra i també perquè no torni
a passar.

Dit això, com també la diputada que m’ha precedit abans,
dir que aquestes 21 preguntes van ser formulades el 28 de maig
de 2012 a l’exconsellera Carme Castro. Era amb la intenció de
fer un monogràfic amb la consellera per als temes d’Eivissa, ho
havia comentat amb ella mateixa i ho trobava interessant,
perquè hi havia uns dubtes i punts per aclarir i havíem parlat
que faríem aquesta feina. Clar, després els esdeveniments són
els que han passat. El conseller Mesquida les respon el 10 de
juliol per escrit, però realment no m’arriben a mi fins el 10
d’octubre. Per tant, ha estat un temps molt llarg. Podríem dir
que les formul a la consellera Castro, me les contesta el
conseller Mesquida per escrit i ara vostè em farà una segona
contestació.

L’esperit d’aquesta bateria de preguntes, totes centrades en
la sanitat i serveis socials a Eivissa, era per fer una petita anàlisi
de com estava la situació, mirar els punts més importants que
teníem a l’illa d’Eivissa i veure de quina manera es podien
abordar, tractar, etc. 

Per això, just deixau-me fer una petita introducció sobre allò
que pens que és important per entendre la situació d’Eivissa,
abans d’entrar en concret a les preguntes. Entenem que l’àrea de
Salut i Benestar Social és una àrea bàsica per a qualsevol
societat moderna i avançada i sobretot per a qualsevol societat
que treballi per la cohesió social i per al benestar de tots els
ciutadans. Entenem que constitueix un dels pilars fonamentals
de l’estat del benestar i també vull pensar que forma part
d’aquest projecte comú europeu i també per tant, que forma part
d’un projecte de la societat de les Illes Balears.

A l’informe que va fer el CES, presentat el juliol del 2011,
ja s’advertia de la situació perillosa en què podia entrar la
sanitat pública, tenint en compte la situació econòmica generada
per la crisi i les dificultats que aquesta comportava per a la
gestió dels serveis públics. L’informe del CES feia una especial
incidència en l’àrea de Salut i Benestar Social i demanava un
esforç important al Govern de cara a aconseguir salvar les
necessitats bàsiques en aquesta àrea fonamental. Per això
l’esment, per recordar aquesta crida que es feia allà en aquest
punt l’any passat.

Per tant, totalment d’acord amb aquest informe, consider
que és imprescindible tenir molt en compte aquesta àrea a l’hora
de treballar, a l’hora d’elaborar pressuposts -ja sé que no és el
moment de parlar de pressuposts, que ho farem la setmana que
ve-, però és molt important tenir-los present en aquesta època de
carestia perquè a l’hora de fer les prioritats, segons que
prioritzes és de la manera en la qual es veu el Govern, quin tipus
de govern o es diferencia un govern d’un altre. Jo vull pensar o
pens que ha de ser l’àrea de salut i benestar social una de les
prioritats de qualsevol govern, per tant, també d’aquest.

Dit això, voldria comentar ja en concret de l’illa d’Eivissa
un article que fa el doctor Bartomeu Boned Serra, que és el cap
de pediatria de l’hospital de Can Misses, que deia d’una manera
clara, apuntava en un article que fa a Diario de Ibiza que hi ha
una certa discriminació, per dir-ho així, permanent, quasi
intrínseca, entre la salut i els serveis socials a l’illa d’Eivissa, i
tradueixo directament les paraules del doctor Boned i Serra, diu:
“només a la nostra comunitat en els últims quinze anys s’han
renovat la gran majoria de les places hospitalàries, s’ha construït
el nou hospital de Manacor, el d’Inca, el de Son Llàtzer, el de
Son Espases a Mallorca, el nou hospital Mateu Orfila de
Menorca i l’hospital de Formentera. Per tant, només a Eivissa
ens hem quedat sense aquest nou hospital. Esperem que això
sigui per poc temps perquè és, i queda clar, és una necessitat
molt urgent”. Repetesc, no són les meves paraules sinó les del
doctor Boned i Serra.

Hem parlat moltes vegades en aquest parlament de la
discriminació que representa o que té Eivissa en moltes de les
àrees, i aquesta és una més. Per això, voldria, i començant la
primera pregunta d’aquest primer bloc de preguntes, sobre com
està la posada en marxa del nou hospital de Can Misses?
Aquesta pregunta és del primer bloc i totes les preguntes que hi
havia de l’hospital de Can Misses, sabeu si l’alentiment de les
obres implicarà algun canvi en el conveni signat amb la
concessionària, si les obres s’alentiran molt, si els terminis es
compliran o no es compliran, en quina situació es troben les
obres, quan està prevista la finalització de les obres de
l’hospital, quan està prevista la posada en funcionament del nou
hospital, si la posada en funcionament del nou hospital de Can
Misses es farà per mòdul o hi haurà una obertura general de tot
l’hospital, en quina fase estan les negociacions amb l’empresa
concessionària de cara a l’entrada del servei del nou hospital, i
finalment, l’última pregunta, quina previsió de posada en
funcionament de durada de posada en funcionament del nou
hospital?

Són tota una bateria de preguntes, que realment van sobre el
nou hospital de Can Misses, en quina situació està, quina
previsió feis d’acabament, de funcionament, etc., si la fase
aquella que s’havia de fer l’1 de juliol, que era la primera fase,
que era la primera part modular de les consultes i del centre de
Sant Josep hi havia d’estar l’1 de juliol de 2011, com pensau
que es podrà fer?, etc. Per tant, si us sembla bé podríem
començar per aquest primer bloc de preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Abans de tot sí que voldria
explicar, com a presidenta d’aquesta comissió, que el tema de
les preguntes ve derivat de l’aplicació de l’article 168 i que és
l’autor de les preguntes qui demana a la Mesa del Parlament que
inclogui les preguntes a la comissió. És per explicar un poc per
què s’ha donat aquesta situació.

Ara té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en primer
lloc, com ja he manifestat a la seva companya, les meves
primeres paraules cap a vostè han de ser de disculpes pel retard
en les contestacions. En segon lloc, si la intenció d’aquestes
preguntes era que fossin contestades per la consellera Castro,
pel seu gran coneixement de l’illa d’Eivissa on resideix i ha
viscut des de fa molts d’anys, li deman disculpes per duplicat
perquè a pesar d’haver visitat les obres de l’hospital, a pesar
d’haver estat sobre el tema del projecte inicial i del modificat
posterior, no tenc el mateix grau de coneixement quant a la
idiosincràsia, però no dubti que també estic per escoltar i sentir
propostes en positiu que puguin venir de qualsevol resident de
l’illa d’Eivissa, fins i tot del doctor que vostè esmentava que
deia que s’han reformat les infraestructures hospitalàries de
molts hospitals, el darrer el Mateu Orfila,  l’hospital de
Formentera, que també està allà a les Pitiüses, l’any 2007
l’hospital d’Inca, i després es va obrir al començament de la
dècada de 2000 Son Llàtzer aquí a Mallorca i l’any 98 l’hospital
de Manacor.

Per intentar precisar un poc, si que també li vull deixar clar
que no em sap greu si ens hem de quedar fins a les tres de la
matinada, perquè no serà el primer pic que estant en el Govern
les reunions s’allarguin fins aquesta hora, per tant, no seré jo ni
qui ho retregui ni qui posi damunt la taula la impossibilitat
horària a l’hora de contestar les preguntes perquè ja m’he
disculpat pel tema del retard i crec que és necessari comparèixer
per tal d’aclarir-ho.

Després de tota la dissertació, ha formulat les preguntes de
manera molt breu, que jo pensava que era l’objecte d’aquesta
compareixença, intentaré respondre-li de la manera més
ordenada possible una per una. 

La 4190 demana si l’alentiment de les obres de l’hospital de
Can Misses implica algun tipus de canvi en el conveni signat
entre la Conselleria de Salut i l’empresa constructora. Sí, s’ha
traduït en el modificat del contracte de concessió. També si hi
ha responsabilitat manifesta de fer obres sense emparament
legal i sense firmar el modificat previ i obres no subjectes al
projecte inicial, això s’ha de resoldre i s’ha de resoldre amb un
modificat del projecte entre el Servei de Salut, que és qui el
signa, i l’empresa concessionària del gran hospital de Can
Misses. Per tant, sí que s’ha traduït en determinades passes per
donar la normativa legal. No és de rebut que una empresa
concessionària faci modificats sobre un projecte inicial de
paraula i sense respectar el que en dret administratiu s’ha de fer.
En aquests moments nosaltres tenim totalment definides i
pactades amb aquesta concessionària les modificacions i, com
vostè bé sabrà, aquest model de concessió el que fa és incloure
tota una quantitat d’obra, una prestació de servei posterior i ho
vinculen a un cànon fix i a un cànon variable, i això es comença
a pagar una vegada es recepciona cada una de les fites. El que
s’ha fet a cada una de les fites és aglutinar-les a quatre fites que
es recepcionaran dins l’any 2013. Per tant, s’ha traduït en el
modificat del contracte de concessió i en aquests moments la
concessionària refinança amb les entitats bancàries que li han
finançat el projecte i des del Servei de Salut els donam el suport
institucional per donar continuïtat a aquest projecte.

La segona de les preguntes que vostè em feia, la 4191, en
quina situació es troben les obres de l’hospital de Can Misses.
Jo li podria dir, en fase d’execució, amb la qual cosa vostè ...
perdó, la 4190 té més vessants, són els canvis que s’hagin pogut
produir en el conveni impliquen algun tipus de reducció dels
serveis del nou hospital? No impliquen cap canvi ni a la
prestació dels serveis clínics ni en els no clínics. Quines
afectacions impliquen la negociació entre la conselleria i
l’empresa a causa de l’alentiment de les obres de l’hospital de
Can Misses? L’administració pública el que fa és intentar firmar
aquest modificat de projecte, com li deia, per tal de donar la
cobertura legal i es tradueix en el modificat del contracte de
concessió on s’han hagut de compensar determinats increments
de costs per feines arquitectòniques que puguin haver vengut,
com és la casa pagesa o les restes arqueològiques, que han
suposat uns costs indirectes pel retard i uns costs financers
perquè, com li deia, la prestació del servei ve vinculada... perdó,
el finançament de l’obra l’assumeix la concessionària i allargar
fins que pugui prestar el servei implica haver d’assumir una
major càrrega financera.

La segona de les preguntes -com deia- la 4191 que diu en
quina situació es troben les obres de l’hospital de Can Misses?
Jo li he de contestar que estan en fase d’execució i que resten
fins a finals de 2013, que si poguéssim avançar-ho, ho
avançaríem. És veritat que l’estructura del mòdul B, de
consultes externes, i el centre de salut de Sant Josep quant a
obres ja està acabat, fins i tot, ja li vaig dir en sessió plenària a
un diputat del seu partit en contestació a una pregunta, que
vostès varen fer una jornada de portes obertes tres mesos abans
de les eleccions, el dia de Sant Josep. No tenien, fins i tot, ni les
escomeses d’electricitat, però bé, què passa?, que el mòdul de
consultes externes, que vostès signaren l’any 2010, no es pot
obrir en aquests moments perquè l’espina que connecta el
mòdul actual que es presta a l’edifici antic amb les consultes
externes que és la zona més distant d’aquesta obra no està
acabada, està en fase d’execució. Si vostè l’ha visitat se n’haurà
adonat. Per tant, tenir enmig tota l’obra, prestar serveis a
consultes externes en comunicació amb l’hospital crec que és
una mala planificació. I aquesta era la primera de les fites,
inclosa amb la de Sant Josep. O sigui, vostès varen ficar un
projecte de fer un centre de salut perquè varen considerar que,
quant a criteris de planificació, havien de fer aquest centre a una
altra zona totalment externa i enfora de l’hospital de Can Misses
perquè com que no tenien doblers ho varen ficar dins el model
de concessió i ja pagarem més endavant. Aquesta és la reflexió
i, a més, ho vinculen a les consultes externes perquè aquest
projecte s’havia de fer, però una cosa que havia de costar al
voltant de dos milions n’acabarà costant nou. Aquesta no és una
bona gestió dels recursos. Aquesta gestió és la que ens aboca a
aquestes situacions actuals.

Tercera pregunta, 4192, per quan està prevista la finalització
de les obres de l’hospital de Can Misses? Està pendent de la
definició del modificant del contracte de concessió. Nosaltres ho
tenim clar i ara només falta que ells tanquin amb les entitats
bancàries, que són les que els financen. Nosaltres els donam el
suport institucional perquè vegin que aquest projecte té
continuïtat i, com li deia a una resposta anterior, les obres estan
en fase d’execució. Es preveu una finalització? Sí, dins el 2013,
si la podem avançar abans que acabi l’any donam passes perquè
així sigui. 
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Quan està prevista la posada en funcionament del nou
hospital de Can Misses? És la pregunta 4193. Està pendent de
la definició, com li deia, d’aquest modificat, però es preveu el
trasllat de l’activitat a les noves instalAlacions abans de
desembre de 2013.

La 4194, la posada en funcionament de l’hospital de Can
Misses es farà per mòduls o hi haurà una cobertura general a la
vegada? També va vinculada a aquest modificat del contracte de
concessió i es preveu una obertura unificada de totes les fites
originals del contracte al final del període, com li explicava al
començament. En lloc de fer quatre fites espaiades en el temps
les concentram en una sola fita perquè així s’acorda en aquest
modificat de projecte. 

Jo crec que les preguntes ... no, no, me’n queden dues.

La 4200, que també han ficat en aquest bloc, en quina fase
estan les negociacions amb Acciona de cara a l’entrada en
funcionament? Miri, l’administració pública no negocia i
Acciona és una part de la societat concessionària, per tant,
haurien de formular aquestes preguntes amb la màxima precisió
possible perquè això és una sola empresa que està englobada
dins un sol grup, no és Acciona.

La darrera de les preguntes, la 4206, quina previsió tenen de
durada d’obres i quina previsió de durada en funcionament del
nou hospital de Can Misses? Crec que ja s’ha inclòs aquesta
resposta dins les anteriors i parlam d’intentar acabar-los abans
de... perdó, quina previsió tenen de durada d’obres i quina
previsió de durada en funcionament del nou hospital? Les obres
ja ho he contestat i la durada de l’hospital vostès sabran què
firmaren i parlam del funcionament 32 anys i 7 mesos. Això és
el que vostès varen signar per a la cessió de serveis a l’hospital
de Can Misses vinculat, com li deia, a intentar amortitzar per
una part l’obra inicial que ha suportat la concessionària del gran
hospital de Can Misses i les diferents empreses que la
conformen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És complicat agrupar tantes
preguntes encara que pel fet que les respostes després queden un
poc distorsionades en aquest sentit. De totes maneres, deixi’m
que li faci un petit repàs de les meves preocupacions al voltant
de com estan les obres de l’hospital Can Misses i com ho hem
vist fins ara.

Clar, la primera pedra es va posar l’any 2010 i llavors és
quan es comença amb un període d’execució previst que havia
de ser de 28 mesos. També es va preveure que s’hauria de fer
per fases i que la primera fase era el mòdul aquest que hem
quedat que era de les consultes i de Sant Josep, jo puc entendre
que el mòdul de consultes, com ha dit vostè, crea una distorsió
dins l’hospital si la resta de l’hospital no està acabat, però en
canvi això no afectaria per res el centre de salut de Sant Josep.
Però bé, ja en parlarem més endavant del centre de salut.

Per tant, no entenc per què no s’hauria pogut fer un esforç
per lliurar allò que estava ja acabat i que té una urgència el fet
que es posi en servei perquè són importants els serveis que han
de donar aquestes dues obres. Per tant, per què no s’ha
aconseguit separar aquestes diferents obres que ja estaven
acabades i posar-les en funcionament.

Crec que també hi ha tota una sèrie de dubtes que també els
hi he de manifestar. Vull dir, jo entenc que les obres de
construcció del nou hospital no avancen en el ritme que
pertocaria, ho hem comentat moltes vegades aquí, però crec que
li puc després llegir les declaracions que fa la Sra. Castro on ella
també està d’acord que estan completament alentides. D’aquells
300 treballadors que hi ha en un principi, que comencen, per
tant quan es el gruix de l’obra hem passat a 4 treballadors. Per
tant, de 300 a 4 no hi ha una feina allí. 

Sé que el projecte inicial s’ha hagut de modificar, però les
modificacions que presenten i manifesten els gerents de
l’hospital de Can Misses d’Eivissa no són tampoc tan
importants com perquè tot quedi aturat d’aquesta manera o si no
li agrada la paraula aturat, alentit, com sigui, però vull dir que
no hi ha en aquests moments una actuació que diguem que hi
hagi unes obres que estiguin en marxa. Per tant, si no es veu una
feina no es veuen unes obres que estan en marxa no s’entén què
es fa.

I li faré un comentari més de la preocupació que implica, des
del meu punt de vista, que estigui aturat l’hospital, li voldria dir,
per exemple, en premsa d’avui, pens que és important que pugui
mirar-ho, diuen, "en las cuentas se destaca como objetivo hacer
el seguimiento de las obras de construcción del nuevo hospital
de Can Misses aunque como es habitual no se incluye una
cantidad para las obras". I no hi ha cap referència a les obres
de l’hospital de Can Misses.

També li volia comentar el fet que són moltes les
declaracions que es fan contradictòries, diu, "aunque la
construcción del nuevo hospital de Can Misses debería
concluir en noviembre del 2012, no están". Després diu, “ya
nos encontraríamos en el año 2013 que es cuando el Govern
prevé tener una partida para poder iniciar toda esa
financiación". Clar, el 2012 no hi ha cap partida, el 2012
s’espera que el 2013 hi hagi alguna partida, però clar ens
preocupa que el 2013 no hi hagi res. Després si de cas ho
comentarem en el torn de rèplica.

Per tant, diu, “el consell assumeix que les obres de l’hospital
de Can Misses no estaran concloses el 2013". Són declaracions
que surten sistemàticament. Com li deia, diu, "se ha tenido que
modificar el ancho del hueco de las puertas", quan parlam del
modificat del projecte inicial que teòricament en principi, durant
tot el primer any, es basen en el modificat del projecte per
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d’alguna manera excusar aquest alentiment de les obres, per
això li dic. Però clar, si un llavors va a mirar realment què era
allò que s’havia de modificar s’havia de modificar l’ample
d’algunes portes o s’havia de modificar, per exemple, diu, "el
director añadió que los cambios y mejoras que se están
introduciendo desde hace ya algunes meses sobre el proyecto
original afectan a las habitaciones y a la mobilidad de los
pacientes, que éstos puedan dejar sus cosas". Vull dir que són
uns modificats, uns arguments que no acaben de tenir el seu pes
per dur aquest any i mig de retard. Jo llegesc declaracions entre
cometes dels seus gerents. Per tant, vull dir que sonen allò que
es diuen excuses un poc de mal pagadors perquè l’obra no es tiri
endavant.

Després diu que hi ha un problema de remors entre una
habitació i una altra i que, per tant, s’hauria d’estudiar si es posa
algun tipus d’aïllament sonoritzat, etc. Per tant, diu, “sobre los
insistentes comentarios acera de un notable parón en la obra
el director del centro afirmó que lo que hay es un cambio de
ritmo, un cambio de ritmo -clar de tres-cents treballadors a
quatre- derivado del deseo de no hacer obras que luego se
tengan que cambiar, sin embargo afirmó no tener constancia
de ninguna variación” teòricament en els terminis d’execució
de les obres.

Són molts els retalls de premsa que vostè ja es pot imaginar
que hi ha... des de la premsa d’Eivissa perquè hi ha aquesta
preocupació perquè no se sap què passarà amb l’obra de
l’hospital, per això li ho he volgut llegir. 

També li vull comentar un altre dels rumors que està
quallant dins  la societat i pens que també n’ha de poder
respondre, va en el sentit que diuen que no és car posar un
hospital, diríem, aixecar l’edifici en si, fer les parets, fer les
dependències no és el més car d’un hospital. Allò que resulta
més costós és dotar-lo de tots aquells aparells, totes aquelles
maquinàries, aquelles noves tecnologies i del personal necessari
perquè el nou hospital pugui funcionar. Aquí hi ha el gran cost
-entenc jo- d’aquest hospital.

Fa la impressió que no s’ha estat capaç d’aconseguir tot
l’esforç necessari per aquesta finalitat i que per tant, com que no
hi ha el fons per arribar a posar-lo en funcionament amb tota la
seva magnitud allò que es fa és anar a càmera lenta i seria
aquesta l’explicació de com estan les coses.

És clar, però, el que no s’entén és... per tant, pens que la
cosa seria molt greu, que és com es pot negociar amb aquesta
concessió, amb aquest UTE d’empreses, amb aquesta
concessionària perquè alenteixi d’aquesta manera un any i dos
any aquestes obres, el que no s’entén, perquè és clar nosaltres
hem demanat com a grup, aquí al Parlament, hem demanat
poder veure el modificat, poder veure com es modifiquen
aquests projectes i no se’ns ha passat. Per tant, no tenim cap
informació.

També he de dir que, en la manera com tenim les respostes,
sembla ser que el projecte del modificat a vegades sembla que
sí que hi és, a vegades sembla ser que no acaba de ser-hi. Per
tant, és clar, si no veim aquest modificat d’aquests projectes, no
sabem a què atendre’ns. 

Finalment, també li voldria dir que a finals de maig vàrem
demanar una visitat per poder anar a veure in situ les obres
perquè és allò que diuen “sí, les obres continuen, però continuen
dins i vostès, com que estan a fora no les poden veure”, idò
demanam permís com a grup parlamentari per poder anar a
veure les obres a finals de maig, encara no se’ns ha concedit
aquest permís, aquesta autorització per poder anar a veure les
obres. Per tant, entengui vostè aquesta desconfiança respecte a
quina és realment la situació de l’Hospital Can Misses.

És clar, modificar un projecte pot dur un mes, pot dur dos
mesos, pot dur tres mesos, però no un any i mig. Vull dir, buscar
el finançament possiblement sí que pot dur més temps, no saber
com encarar, amb la situació de crisi, la posada en funcionament
d’aquest hospital potser també molt problemàtic. 

Per tant, crec que li he plantejat quins són des del meu punt
de vista els problemes, però també el sentit de la societat
d’Eivissa en aquests moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré precisar només
dues pinzellades de moltes de les observacions que vostè ha fet
no incloses en aquest bloc de preguntes. 

El modificat du molt més que un mes, dos mesos o tres
mesos de feina. De fet, vostès signaren aquest model econòmic,
aquest projecte de Can Misses l’any 2010, just abans de partir
del Servei de Salut firmaren un modificat parcial, en el qual el
darrer full...jo estaria empegueït d’haver-la firmada, i estaria
empegueït perquè reconeix que hi ha coses que s’han fet i que
no es poden incloure en aquest modificat, o sigui els mateixos
autors just abans de partir fan referència a aquests temes de
restes arqueològiques, fan referència a quatre o cinc coses que
jo hagués firmat un modificat tirant per endavant i deixant el
problema a un altre.

No som aquí, però, per recriminar aquestes coses i com li
dic, això, vostès ho firmen el 2010 i es continuen fent obres, es
continuen fent coses no emparades en base legal i això és una
irresponsabilitat important per la qual cosa la concessionària
estava seriosament preocupada. Hi havia bastants de milions
fora d’aquest modificat.
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Lògicament en aquests moments ja tenim com li deia
redactat i a més li he donat unes dades, abans del fi del 2013.
Vostè em parla de rumors, vostè em parla de coses, de la
societat, coses que li diuen, no, no, papers, passem a allò
concret, passem a allò concret perquè si només miram la vista
enrere cap al passat aleshores no ens permetrà avançar o si
avançam mirant cap enrere el més probable és que caiguem i no
podem caure en aquesta errada.

També m’ha dit que no pot ser que es demori tant la posada
en funcionament. Jo ja li he dit amb quin model es va fer el
centre de salut de Sant Josep i a més, també m’ha introduït
preguntes que en aquests moments... sí, sí, vostè m’ha introduït
preguntes que en aquest moment no toca contestar perquè estan
en blocs posteriors com pugui ser el tema del personal o com
pugui ser... 

Per tant, no hi entraré, però crec que a totes les preguntes, la
4190, la 4191, la 4192, la 4193, la 4194, la 4200 i la 4206 han
estat contestades en la meva primera intervenció i el torn de
rèplica no feia referència a cap d’elles ni a cap concreció
específica sobre alguna de les meves respostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

10) Pregunta RGE núm. 4195/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a serveis de Can Misses (I).

12) Pregunta RGE núm. 4197/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment de personal a l'Hospital de
Can Misses.

17) Pregunta RGE núm. 4202/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a serveis de Can Misses (II).

18) Pregunta RGE núm. 4203/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a serveis de Can Misses (III).

Seria el torn del bloc 2 de preguntes, té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Podríem resumir el bloc 1 dient que
l’Hospital Can Misses estarà acabat el 2013 i que el podrem
veure en funcionament.

Quant al bloc dos, l’he agrupat en... el tema de serveis del
nou hospital de Can Misses. Li he dir que un dels arguments que
s’ha utilitzat sovint i al qual a vegades un té massa facilitat per
recórrer-hi és que els pressupostos s’han de racionalitzar
moltíssim per aquestes imposicions que té la crisi econòmica, és
cert, però també li vull dir que a vegades fer aquella demagògia
que les coses sempre parteixen perquè es varen fer malament
per la mala gestió del govern progressista, ho trobat com a... no
ho sé, ho trob com a massa recorrent, ja tant recorrent que crec

que ja és com a molt... és fer molta demagògia i pens que no
s’ha de fer.

Vull pensar que la crisi que tenim és una crisi global, és una
crisi que afecta tothom i que no és per causa d’un govern en
concret que va governar durant quatre anys ni aquestes històries
i que per tant, aquesta crisi afecta la construcció de l’hospital i
l’afectarà de moltes maneres.

Les preguntes d’aquest segon bloc deien que si es
modificaria la cartera de serveis prevista a l’Hospital Can
Misses, si amb aquest context de retallades a sanitat que trobam
actualment, com pensa gestionar l’augment de personal que
implicaria l’obertura del nou hospital de Can Misses o bé si tots
els serveis de Can Misses seran d’ús públic o si pensa
privatitzar-ne alguns.

Aquí sí que abans de... ah!, després també hi havia la
pregunta de (...) si hauria serveis que passarien a gestió privada
o gestió pública, etc.

Abans de la resposta, sí que m’agradaria llegir-li una de les
referències que apareix... i que pens que són interessants, perquè
és clar, quan parlam de serveis i també em referesc aquí a les
declaracions que fa, diu: “Así pues el nuevo Can Misses
contará con un hospital de día oncohematológico y médico
además de un hospital de día psiquiátrico y quirúrgico, además
de departamentos de neurología, cirugía vascular y
maxilofacial, unidad de trastornos alimentarios,
hemodinámica, urodinámica, consejo genético, oncológico,
resonancia magnética, radioterapia y telemedicina”, etc.

Vull dir hi ha tot un reguitzell de serveis, per tant, quan li
deman si hi haurà o si es veuen afectats o si es veurà afectat
algun dels serveis que en un principi es preveuen i que es pensa
que podran tenir aquest hospital, per això, vull dir... i la
preocupació aquesta de públic i privat, també si ens pogués
aclarir aquests dubtes, seria d’agrair. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, moltes gràcies, presidenta. No, no és un tema de fer
demagògia, és un tema de venir amb coses concretes, jo li ho he
dit, això es va signar l’any 2010, vostè ha parlat dels plans
d’execució, ha parlat de vint-i-un mesos, miri com ho varen
deixar vostès i l’estructura és el més senzill, el que fa més via,
la cosa per la qual s’ha de córrer més i miri com està en aquests
moments i no s’han aturat les obres. Per tant, a la vista està. 

Els condicionants econòmics i la crisi mundial a què fa
referència, és cert que existeixen, però també alguns se
n’adonaven en el moment de firmar aquest modificat que la crisi
ja possiblement venia. Tal vegada no en la mateixa crueltat amb
què ens ha abocat, però en aquest moment, de estos polvos
viene... de esos lodos viene...
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No entraré en precisar excessivament en temes que no siguin
de resposta concreta perquè crec que el que aquí ens ocupa i ens
preocupa a tots és donar resposta a cadascuna d’aquestes
preguntes escrites que no els havien arribat, a vostès, amb la
suficient diligència. 

La 4195, el que diu és..., tots els serveis d’aquest bloc 2, el
que diu és “tots els serveis de Can Misses seran d’ús públic o
pensa privatitzar-ne alguns?”. Seran d’ús públic i el model de
concessió que es va firmar l’any 2010 és molt semblant al
model de concessió que tenim en aquests moments a la vista a
l’Hospital Universitari Son Espases. Podria precisar més però
està a la vista.

La següent pregunta, que també fa referència a aquest segon
bloc, és: “quins són els serveis que quedaran gestionats
públicament i quins passaran a gestió privada de Can Misses?”,
és la mateixa... s’engloba dins la resposta anterior. Dins el
model de Son Espases, vostè pot veure que tots els serveis no
clínics són serveis que poden estar sotmesos dins el contracte de
concessió, però tot el que és assistència sanitària queda englobat
dins la contractació pública i així com entenem actualment el
sistema de prestació de serveis.

Crec que en aquests moments, si hi ha hagut modificacions
en la cartera de serveis prevista al projecte de Can Misses, la
cartera de serveis no sofreix... els ciutadans d’Eivissa que tenen
com a hospital més proper l’Hospital Can Misses continuaran
mantenint la mateixa qualitat en el serveis i els mateixos serveis
que es va redactar a l’esperit del modificat.

La 4197, en el context de les retallades en sanitat que trobam
actualment “com pensen gestionar l’augment de personal que
implica l’obertura del nou hospital de Can Misses?” , el que està
clar és que vostès varen redactar aquest nou hospital. Aquest
nou hospital, s’està intentant executar salvant les dificultats
econòmiques que en aquests moments hi ha, jo li he donat una
data i després el dimensionarem d’acord amb la cartera de
serveis a la prestació del servei. Ja li he dit el servei assistencial
no es veurà reduït a la cartera de serveis. 

Entenc -i així ho he contestat també en la primera de les
preguntes de la diputada de Menorca- que hi ha hagut unes
reduccions de massa salarial per tal de gestionar de la manera
més eficient possible els serveis sanitaris i en aquests moments
és el que ens marquen els condicionants econòmics. Si fos una
etapa de bonança, lògicament no s’haurien de prendre
determinades mesures, si es continuàs amb una política
expansiva. 

En aquests moments ens hem d’ajustar a les restriccions
pressupostàries que hi ha sense afectar la població i sense
afectar els ciutadans que han de rebre una assistència de
qualitat. Això només es pot fer amb la implicació dels
professionals, amb la seva responsabilitat i amb la seva
deontologia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de rèplica la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És cert que hem de treballar per
tenir una assistència de qualitat, per això al principi li he llegit
aquell article que va publicar el doctor Bonet en el sentit que
tots teníem nous hospitals per donar aquesta assistència de
qualitat i que per tant, Eivissa també l’havia de tenir. 

Per això, he començat fent aquella introducció. No era
supèrflua la introducció, era senzillament per deixar clar que,
assistència de qualitat, sí, però per a tots -per a tots- i per tant,
per això tocava fer l’esforç de l’hospital de Can Misses
d’Eivissa, que no és fàcil, eh?, perquè jo a vegades dic que...,
això que jo en dic d’aquest tipus de problema que dic de
mallorquinisme, a vegades el mallorquinisme és transversal. 

Per tant, no és que doni a un partit o a un altre, quan dic que
és transversal és que a vegades costa i per tant, una vegada que
es pren consciència del problema d’Eivissa i el 2010 es pren la
decisió, pens que per molta crisi econòmica la prioritat en
aquest moment és correcta i està ben feta i pens que també és
correcta d’aquest govern si així ho continua prioritzant. Només
marcar això d’aquí.

Quant a això que la resposta que ens va donar el Sr.
Mesquida, ell em va dir en la resposta per escrit, diu que “de
moment no es pensa privatitzar”. Quan veig aquesta resposta de
“de moment” és quan de seguida em va venir al cap aquella
campanya electoral que deia allò... si era quan demanaven si
s’havia d’entrar a l'OTAN o no, hi va haver una campanya que
deia “de moment no”, volia dir que sí, que hi entràvem de cap,
però bé, és una manera de dir-ho. Per tant, quan vaig veure la
resposta de “de moment no”, vol dir sí, sí. 

Llavors veig que “Salut improvisa mentre cerca la
privatització”, això és el que diuen, on manifesten també la
preocupació, diu: “Salud inicia la negociación para privatizar
hospitales”. Per tant, sí que hi ha una preocupació perquè es
llegeixen aquestes manifestacions i per tant, hi ha una
preocupació. 

Per tant, no és una pregunta perquè sí, o diu “aquesta és
l’opinió majoritària dels sindicats totalment oposada al que
defensava ahir la consellera Castro que assegura que el
funcionament de l’ib-salut no hi haurà cap aturada” i després
treu tota la notícia, la declaració a tots els sindicats amb aquesta
preocupació. Per tant, per això la feia, perquè convé deixar les
coses clares i per tant, crec que vostè l’oportunitat de fer-ho.

És clar, l’altre element que tenim i que també li volia
comentar per veure si podem fer una mica més de llum i que és
important, encara que ja sé que com aquell que diu hem de fer
cas de tot allò que es manifesta públicament que sigui en
benefici de la sanitat, però també crec que hi ha tota una sèrie
d’elements que no és només la reducció del servei en sí, encara
que són molts els serveis nous que no hi ha a l’Hospital Can
Misses ara i que anirien al nou hospital. 
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Per tant, vostè em pot dir “no hi haurà una reducció”, però
és clar, la pregunta també hauria pogut ser: hi haurà tots els
serveis?, hi haurà un augment de serveis que implica aquest nou
hospital?, però és clar, l’altre preocupació és... una és aquesta,
però l’altre preocupació també és que pots mantenir una mateixa
cartera de serveis, és a dir, es pot continuar afirmant -com ha fet
vostè- que no es redueixen serveis, suposant que sigui així, però
què passa, si aquests serveis no es redueixen, però sí es redueix
el personal, si cauen els interins, si aquests interins no són
substituïts no es redueixen serveis, però sí que el servei
empitjora. 

Per tant, el servei és pitjor, la imatge pública de la sanitat
se’n ressent, es donen els serveis d’una manera deficient i per
tant, no ho sé, les llistes d’espera quirúrgiques augmenten un
20% en un any i així contínuament. Per tant, sí que hi ha un
ressentiment d’allò que és la qualitat del servei en general.

Ahir, parlant amb un dels professionals de l’Hospital Can
Misses, m’intentava explicar com estava la situació i em posava
l’exemple de les operacions de pròtesi de genoll, és clar, una
operació d’una pròtesi de genoll no és urgent, per tant, si
esperes sis mesos o vuit mesos..., però clar és un empitjorament
de la qualitat. 

L’altre exemple que em posava i ho feia... són exemples, són
exemples, no ho agafi al peu de la lletra perquè ell em va deixar
molt clar que eren un exemple. També em deia “és clar, si una
pròtesi de maluc o de genolls val 6.000 euros, 8.000 euros, per
tant, una persona que té 80 anys, s’ho val, fer aquesta despesa
de 6.000 euros, 8.000 euros?”  És una de les preguntes que em
deia. Diu és clar, si abans en feies 60 i ara en fas 20 hi ha hagut
una reducció aquí, per tant, hi ha hagut un empitjorament. És a
dir, no hem reduït serveis perquè realment es continua posant
una pròtesi de genoll o una pròtesi de maluc, però sí que el
servei ha empitjorat perquè són sis mesos i a vegades no es
posen totes les que seria de desitjar que s’haurien de posar.

Per tant, crec que potser no hi ha menys serveis, potser els
que hi hauria d’haver, a més amb el nou hospital, no hi seran,
però allò que també preocupa és aquest canvi de model sanitari
que passa per aquesta fase de pèrdua de prestigi del model
actual. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Igual que li he dit a la rèplica del primer bloc de
preguntes, cap d’aquestes no ha intentat fitar alguna de les
meves respostes. El que sí vull dir és que tenc dubtes, una
vegada va avançant aquesta compareixença, de si vostè juga a
la contra o juga a favor que aquest hospital es faci, perquè el
que està fent aquí és treure tot un grapat de manifestacions,
de..., no em diu exactament a qui corresponen aquestes
manifestacions. Jo no sé si vostè està pensant en els ciutadans
d’Eivissa o si aquest govern ha de deixar de fer aquest hospital
perquè vostè pugui dir...

No, no, aquest hospital jo li he donat dades i vostè ha tret
una conclusió del primer bloc al començament de la intervenció
de preguntes d’aquest segon bloc, i dic que posar el ventilador
en marxa i començar a parlar d’aquestes coses sense precisar
absolutament de qui, no ajuda gens i els únics perjudicats són
els ciutadans d’Eivissa. 

I podrem fer molta retòrica, molta demagògia, que és el que
vostè m’intentava dir abans a mi, però jo li diré que ni
demagògia ni retòrica, jo intent posar damunt la taula quines són
aquelles mancances que potser que ens trobàssim, quines passes
s’han fet, i m’està parlant de pròtesis de genoll i maluc.
Informi’s bé perquè això està inclòs dins el decret de garantia de
demora i per tant protegeix la població, i tens un termini màxim
a l’hora de fer aquestes intervencions, i aquest decret, a més, no
crec que sigui rebutjat per part seva perquè el va aprovar una de
les darreres ministres socialistes que hi va haver.

Per tant aquí podem..., hem de xerrar clar. Jo li he dit que
aquest hospital estarà enllestit abans que acabi l’any 2013, i el
que no em queda clar, i vostè és eivissenca, és si realment hi
juga a favor o en contra; no sé si ho aclariré quan acabem
aquesta compareixença, però crec que seria un tema que
parlàssim clar davant la ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

19) Pregunta RGE núm. 4204/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a radioteràpia a Can Misses (I).

20) Pregunta RGE núm. 4205/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a radioteràpia a Can Misses (II).

Ara comença el bloc 3, però sí que agrairia que fossin molt
breus, perquè, si no, no sé com farem aquests blocs en aquesta
comissió.

Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. El bloc 3 són dues preguntes i fan
referència a un servei molt concret, que és la radioteràpia. 

Deixi’m dir uns..., el dia 24 del 10 del 2012 el conseller
Mesquida a Eivissa va dir una frase que és important, i per això
la vull dir abans de començar aquest bloc, i que enllaça amb
l’altre; va dir que el pressupost a la baixa que es veu obligat a
treballar implica buscar una cartera de serveis més adequada.
Això ho diu el conseller Mesquida. Jo no sé què vol dir si és
més adequada o vol dir si ho és més o menys, però sí que vol dir
que implica que s’està estudiant i que per tant hi haurà
modificacions. Jo li demanava això d’aquí, si hi hauria aquestes
modificacions. 
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Per tant, el bloc 3. La radioteràpia és un dels serveis. Sabem
que és un servei que a nivell d’Eivissa va ser important, van
recollir firmes, va tenir el consens de tots els grups polítics, etc.
Per tant les meves preguntes que li faig són com està el projecte
específic de radioteràpia al nou hospital de Can Misses, en
quina situació es troba, i si podria explicar quin és el cost que
presentarà aquest projecte en la seva instalAlació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També intentaré ser breu.
Els ciutadans d’Eivissa han de tenir accés a la radioteràpia, com
no podia ser d’altra manera, i amb la màxima proximitat
possible, i el modificat del qual estàvem parlant inclou la
infraestructura d’obra necessària perquè pugui tenir aquesta
radioteràpia.

El cost real de tot el projecte depèn del grau de complexitat
i del nombre de professionals que s’hagin de destinar a aquest
servei, i per tant no li precisaré la xifra amb total concreció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada per al torn de rèplica.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per tant entenem que supòs que sí que prompte podrem tenir
el projecte d’aquest nou modificat, o el nou modificat el podrem
tenir per estudiar i analitzar. 

Jo vull pensar que no està fet i d’aquí ve la meva
preocupació i la meva insistència. Vull recordar que és una de
les promeses electorals del Partit Popular i que va ser un dels
camps diríem més importants de discussió en tota la campanya
electoral. També crec que era la consellera Carmen Castro que
va dir a Diario de Ibiza, informava que el Govern eludia
concretar la qüestió de les instalAlacions del servei de
radioteràpia a Can Misses. Això va ser l’agost del 2011.
Posteriorment, però, es vol tranquilAlitzar i es diu que s’està
treballant en aquest servei. 

Disset mesos després la realitat és la següent: no s’ha
avançat en absolut. Encara revisen, analitzen i estudien, però no
s’ha pres cap mesura efectiva ni s’ha planificat com pertoca res
en concret. Mentrestant les obres de l’hospital continuen
paralitzades quan la totalitat de l’obra hauria d’haver estat
acabada, li ho torn repetir, l’any 2012. 

El govern anterior va deixar un projecte iniciat que l’actual
govern, amb tot el temps que fa que està en actiu, no ha
continuat per cap cantó, i el dubte sobre la instalAlació del servei
de radioteràpia al nou hospital de Can Misses, en comptes de
dissipar-se encara ha augmentat més. No s’hauria de posar en
marxa només perquè fos un projecte de l’anterior govern o bé
una promesa electoral del Partit Popular o de qui sigui, sinó
perquè és una necessitat urgent per a l’illa d’Eivissa. Tenir en
compte el fet insular crec que és molt important. 

Sé que és un projecte d’una complexitat immensa i que per
tant entenc que no tenen el projecte funcional de radioteràpia.

I també li voldria comentar un més dels comentaris que
preocupen, i sé que vostè em dirà qui fa aquest tipus de
comentari. Jo li coment allò que es diu senzillament perquè
vostè pugui desmentir-los o bé es pugui reafirmar o no. La
preocupació és, primer, aquesta, que no tenen el projecte
funcional de la radioteràpia, i, dos, que aquesta serà una de les
concessions que es trauran a concurs i que per tant passarà a
mans privades, i allò que crec que preocupa és que el servei
sigui en precari, i, clar, un servei d’aquesta magnitud que fos
considerat un servei en precari sí que preocupa moltíssim. Per
això vull demanar-li una vegada més si hi ja el projecte
funcional està fet, està en marxa, que sí que seria d’agrair que
el pogués passar a aquest grup parlamentari perquè el
poguéssim estudiar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Seguim avançant en la compareixença i jo seguesc intentant
esbrinar si vostè està a favor o en contra. No sé si vostè està a
favor de l’hospital o si tria el fer política per tal de,
independentment del que passi als ciutadans, treure un rèdit
polític. 

Jo li he donat aquí unes precisions, li he dit un termini, li he
donat la resposta que els ciutadans d’Eivissa han de tenir l’accés
a la radioteràpia amb la màxima proximitat possible, i que el
modificat inclou la infraestructura d’obra necessari, i després
vostè em treu aquí el m’han dit que diuen que havien dit sense
precisar ni qui ho ha dit ni si s’ha de desmentir ni si no. Jo crec
que un ha de parlar poc i clar, i jo li he dit que no precisaré més,
no faré demagògia i la presidenta ha demanat brevetat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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13) Pregunta RGE núm. 4198/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reconversió del vell Hospital de Can
Misses (I).

14) Pregunta RGE núm. 4199/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reconversió del vell Hospital de Can
Misses (II).

Començam el bloc 4. Té la paraula la Sra. Esperança Marí,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest bloc 4 torna a ser -giram
sobre el mateix- la reconversió del vell hospital Can Misses; dic
el vell però és l’actual hospital Can Misses. En el moment en
què puguem comptar, que deduesc que serà el 2013, amb el nou
hospital de Can Misses, amb una bona instalAlació de
radioteràpia, vull pensar que per tant llavors ja tendrem el vell
hospital de Can Misses.

Per tant dins aquest panorama la pregunta que li feia és si...,
les dues preguntes que li feia, crec que són dues aquí, eren quina
reconversió es pensa fer del vell edifici de l’Hospital de Can
Misses, i si a la nova reconversió de l’edifici vell de Can Misses
se seguirà mantenint que una part es destini a centre de salut i
una part a centre sociosanitari. És important, perquè alliberar en
aquest moment l’edifici, el que direm el vell edifici, de
l’Hospital Can Misses voldria dir que a la fi podríem comptar
amb tota una part sociosanitària, que és molt important. Li
record, no sé si vostè hi era, que vàrem tenir un debat amb el
conseller Mesquida sobre la importància de reconvertir tot
l’espai sanitari de Son Dureta en un espai sociosanitari. Per tant
seria el mateix debat, una vegada que hi hagi les instalAlacions
del nou hospital, la importància de tenir aquest espai, de poder
reconvertir, de poder fer una planificació perquè aquest antic
hospital també passi a tenir aquests usos sociosanitaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada..., parlant de
sociosanitari, jo no sé quan se li ha ocorregut això de
sociosanitari, perquè no està inclòs en el projecte inicial que
vostès deixaren signat ni en el modificat posterior. Per tant es
pot estudiar, es pot avaluar, es pot parlar, es pot negociar, però
en aquests moments estam introduint nous elements que no crec
que siguin propis d’aquest debat.

Per tant de la nova reconversió de l’edifici vell..., fins i tot
també em bota d’illa, vostè em parlava d’Eivissa però ara em
parla de sociosanitari de Mallorca. Si a la reconversió de
l’edifici vell de Can Misses se seguirà mantenint que una part
es destini a centre de salut i una part a centre sociosanitari. Mai
no s’ha considerat, com deia, la reconversió de l’antic centre a
sociosanitari, i tampoc no es contempla en aquest modificat.

Quina reconversió es pensa fer del vell edifici de l’Hospital
de Can Misses? Segons el projecte original de l’antic edifici
queda com un annex al nou hospital, com deia, comunicat per
l’espina amb la part més distal, que és aquesta de les consultes
externes, i així es preveu a l’actual modificat. 

Jo crec que així s’han contestat les preguntes 4198 i 4199,
que qued a la seva disposició per si vol determinades precisions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de rèplica la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Miri, a una pregunta que li van fer a la
Sra. Castro diumenge 26 de juny de 2011 a Última Hora Ibiza,
diu: “Se sigue manteniendo la idea de que el antiguo Can
Misses se revconvierta en centro sociosanitario. Eso lo
llevamos en programa”, va dir la consellera Castro, “y se
mantiene”. 

Per tant no és que m’ho inventi. No tenc el costum de fer
preguntes gratuïtes, ni manipular ni fer córrer rumors. Si faig
totes aquestes preguntes i faig tota aquesta feina al voltant
d’aquest tema és per la meva gran preocupació i la de tots els
grups, pens, d’aquesta cambra perquè Eivissa també estigui al
mateix nivell que les altres illes, ja li ho repetesc.

Però miri: “El consell insiste en pedir que el viejo Can
Misses sea un centro sociosanitario”, insiste, és que és una
repetició constant. Vull dir que entra dins la mateixa lògica, vull
dir que si vostès demanen que Son Dureta sigui sociosanitari
perquè hi ha una mancança de serveis en aquest aspecte
sociosanitari, la realitat és la mateixa a Eivissa. Per tant també
hi ha aquesta necessitat; més que a cap altra, perquè en tot el
tema de malalties mentals, de salut mental, i li ho dic aquí
també, estan esperant com qui espera el regal de Nadal que
aquest hospital es pugui convertir en sociosanitari, perquè és
que, si no, no hi ha cap tipus d’espai on poder fer una
rehabilitació. Per tant si salut mental no té rehabilitació -ho
saben millor vostès, que estan dins l’àrea sanitària- no hi ha
salut mental.

Per tant és promesa de tots els partits polítics, està aprovat
per aquest parlament per majoria de tots els grups polítics la
importància que té que el vell i antic hospital de Can Misses
tengui aquesta funció de sociosanitari. Només li ho dic, i ja no
em vull allargar més perquè sé que no acabarem, però vegi que
són promeses del seu partit, són promeses de tots els partits, són
promeses i compromisos d’aquest parlament. I fins i tot li vull
recordar que si no es fa això ara hi ha 12 llits concertats a Cas
Serres, ho sap molt bé, pel tema de pressupostos, però hi ha 144
persones en llista d’espera. Si no hi ha aquest espai sociosanitari
tota aquesta gent és al carrer.
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Per tant el problema hi és. Si vostès no el s’han plantejat em
sap molt de greu, però pensi que és una promesa de tothom i
que tothom duia en programa. Per tant jo sí que li demanaria
que es posin les piles i que facin el projecte o com li vulgui dir,
si hi ha de fer algun altre modificat, o que faci el pla funcional
perquè això tiri endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo el que m’havia apuntat era això,
que el primer que hem de fer, en lloc de créixer en
infraestructures en un moment d’economia de fortes
restriccions, és aprofitar al cent per cent el que tenguem en
aquest moment, com pugui ser el cas de Cas Serres. Cas Serres
té més de 160 places, crec recordar de memòria, o són més de
140 o més de 160, i crec que només hi ha una dotzena o pocs
més llits concertats amb el Servei de Salut. Aquesta residència
té residència assistida, residència de gent vàlida, llits concertats
amb el Servei de Salut, i malalts que crec que van vinculats
també a la Llei de dependència. Hem de treure el màxim profit,
com deia, per a la millor assistència a aquesta gent d’Eivissa.

Però li repetesc que en aquests moments el Servei de Salut
no ho té en el modificat, així com tampoc no ho hem tret del
projecte inicial. Per tant les promeses electorals s’han de mirar
de complir, i crec que aquesta és la paraula dels polítics, amb la
màxima precisió possible, però en aquest moment ni el
modificat aquest que vostè em reclama de manera tan reiterada
ni el projecte inicial no contemplaven això.

Del que sí tenc dubtes és que en aquest parlament s’hagi
aprovat fer sociosanitari l’antic hospital de Can Misses. Tenc
dubtes perquè jo no he estat aquí; vostè ho ha esmentat, i per
tant crec que deman un grau de seriositat a l’hora de
determinades afirmacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

16) Pregunta RGE núm. 4201/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de salut de Sant Josep.

Començam, idò, el bloc número 5. Té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. El bloc 5 fa referència a la pregunta
sobre el centre de salut de Sant Josep. N’hem parlat quan hem
parlat del tema de l’Hospital de Can Misses, i senzillament vull
reiterar que sabem tots que està acabat, que fa un any que està
acabat, que no s’ha posat en funcionament, i pensam que el
Govern hauria d’haver fet les previsions que fossin oportunes
perquè aquest centre de salut, que és necessari perquè agafa tota
la part sud de l’illa d’Eivissa, estigui en funcionament el més
aviat possible. 

Per tant senzillament és això, la pregunta era quan es té
prevista l’obertura del nou centre de salut de Sant Josep de Sa
Talaia. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, presidenta. El centre de salut de Sant Josep,
com deia, està pendent de la definició del modificat que ja hem
presentat, i segons el contracte de concessió les fites no són
reordenables ni divisibles. Per tant l’obertura tendrà lloc amb la
recepció de la fita 2, segons figura en aquest modificat del
contracte.

I és cert que podríem estar totalment d’acord en la
necessitat, però, com li deia, una vegada s’obri aquest centre
hem de començar a fer front al pagament d’aquest cànon fix i
variable que va lligat a aquests consultes externes que vostès
planificaren i que ja he explicat aquí.

Per tant és una llàstima no haver fet aquest centre de salut
amb la disponibilitat pressupostària, i que se cercàs l’argúcia de
ficar-lo dins un projecte de modificat d’un hospital a
quilòmetres de distància.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En veritat no té gaire importància;
jo pens que els quilòmetres en què estigui un centre d’un altre...,
el centre de salut que feia falta en aquest moment era a Sant
Josep, que era la zona que quedava diríem desproveïda, i es va
fer dins totes aquestes obres de salut que eren necessàries. No
crec que el quilometratge fos gaire significatiu.

Per tant vostè m’ha dit ara que l’obertura d’aquest centre
tendrà lloc amb la fita número 2, que serà quan es pugui
recepcionar aquesta part, que serà la part en què també s’ha de
començar a pagar. Per tant jo sí que li demanaria quan té previst
que sigui la recepció d’aquesta fita 2. Jo aquí, clar, li ensenyava,
també diu: “El centro de salud de Sant Josep sin fecha de
apertura un año después de estar acabado”. Això ho es deia el
27 de març de 2012. També “la apertura del centro de salud de
Sant Josep se retrasa un año más”, i són tot tipus de comentaris
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d’aquest tema. Diu: “Mesquida descarta abrir en breve el
nuevo centro de salud de Sant Josep”; diu: “Los técnicos están
mirando cómo desligar ambos proyectos pero lo veo muy
difícil”. D’aquí, per tant, venia la preocupació de com es pot
resoldre aquest tema.

Vostè m’ha dit que l’obertura tendria lloc juntament amb
aquesta fita, però clar jo tenc les expressions públiques en data,
li puc dir, en concret de dijous 25 d’octubre de 2012, és a dir, de
fa molt poc, del conseller Mesquida, que ell ho veia molt
complicat i molt difícil. Per això li he fet la pregunta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller, en torn de
rèplica.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo, com li he dit, en la fita dos,
en la recepció de la fita dos el que farem serà recepcionar aquest
centre de salut. I en resposta, també, o per aclarir un poc més
com s’ha articulat aquest centre de salut revisava un correu
electrònic que jo tenc, li puc refrescar la memòria que segur que
vostè que és d’Eivissa ho recorda perfectament que això és una
reivindicació històrica, l’any 2004, en concret dia 16 de
desembre del 2004, es va aconseguir la cessió dels terrenys per
part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la
construcció d’un centre de salut. Dia 24 del 8 del 2005 es va
adjudicar a l’arquitecte Miquel Serra la redacció del projecte del
centre de salut, amb un PEC, que és la mesura econòmica que
se sol dir, d’1,6 milions d’euros, 1.677.699,53 euros.

Abans de la legislatura que va acabar el 2007 es va decidir
no construir aquest centre de salut. Governant el pacte de
progrés, dia 23 del 5 del 2008, -o es va decidir ajornar- dia 23
del 5 del 2008, s’encomanà, per part del director de Primària,
Joan Pou, el programa funcional d’aquest centre de salut. Dia 6
del 6 del 2008 s’encomanà al mateix arquitecte, Miquel Serra,
ja va ascendir a 1,9 milions d’euros aquesta construcció
d’aquest centre de salut. Dia 25 del 7 del 2008, Manuel
Palomino firmà un contracte amb Garrigues per redactar els
plecs de contracte de concessió de Can Misses, on es decidí
incloure el centre de salut dins aquest contracte. Dia 20 del 8 del
2008 es firma l’expedient d’interès general, es decideix ficar el
centre de salut dins el contracte de concessió i, perquè se’n facin
una idea, això ha acabat costant molts, molts, molts de doblers
més. No és per repetir-li, perquè jo m’empegueiria si m’ho
retraguessin, però això és reconèixer que no es tenen els doblers
per fer una determinada cosa i es cerca l’argúcia legal per
poder-la fer.

No és responsabilitat, en aquests moments...

LA SRA. PRESIDENTA:

... torn de paraula.

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

Perdó? 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No és responsabilitat, en aquests moments, fer política de
quan es rebrà, però jo li he dit que els ITE no es poden ni
reordenar ni dividir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li pregaria silenci, Sr. Thomàs, perquè, si no, no es
respecten els torns de paraula. 

22) Pregunta RGE núm. 4207/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a residència per a majors Sant Jordi (II).

Començarà el bloc 6 la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Jo senzillament havia demanat això,
quan calculava que podrien obrir el centre de salut de Sant Josep
i sobretot perquè preocupaven les dificultats per la manera com
s’havia lligat el contracte amb el nou contracte de Can Misses,
per tant, per la dificultat que presentava reglar, diríem, aquest
tipus de contracte que s’havia fet; a veure com estava la situació
i per tant quan el podríem obrir. Jo no he entrat en el 2004 ni 5
ni 6 ni 7 ni aquestes coses. 

El tema que entram ara és també un tema difícil, és
complicat, deixaríem la part de salut i entraríem en la part
d’afers socials o, diríem, més sociosanitària que són les
residències de Sant Jordi i la residència de Cas Serres.

Clar, aquí seria tornar emmarcar el tema en el sentit que és
molt important remarcar una vegada més, i li dic ja des del
principi perquè llavors no vagi repetint-ho, però que no tengui
cap dubte de la importància que tenen també les mancances que
hi ha a Eivissa en recursos sociosanitaris, el decalatge és
importantíssim. Per tant, la situació que hem vist ara en sanitat
és extrapolable completament als serveis socials. També ho torn
a repetir, i no ho dic jo, ara, per exemple, que treballàvem en
una ponència de salut mental, ho diuen tots els ponents que
intervenen que la situació a Eivissa és més precària que a la
resta de les Illes, potser un dia hauríem de fer un estudi de per
què aquesta situació es dóna, però hi és. Per tant, allò que toca
ara, en aquests moments, és recordar que hi ha més de 4.000
persones a Eivissa que es troben en una situació de necessitat
d’aquests recursos que, per tant, podrien ser beneficiàries
d’aquests recursos socials i que ara no se’n poden beneficiar. 
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Recordam que a l’any 2006 el conseller de Serveis Socials
d’Eivissa, i que ara és el president, va posar la primera pedra per
a la residència de Sant Jordi. Després, el govern entrant entra,
troba aquest projecte iniciat i li dóna continuïtat, per tant, durant
la legislatura passada es va treballar en aquest projecte i es va
acabar. Però clar, passa que aquesta vegada sí que es va
aconseguir acabar l’edifici, no va passar com a l’hospital que no
es va poder acabar, però tenim l’edifici.

La meva pregunta és si continuen mantenint el projecte de
situar la residència de Sant Jordi en aquest edifici que està
acabat, tot l’apartat de persones amb malalties mentals, sobretot
aquelles que necessitaven termini de mitjana estada, etc., i que
avui en dia aquest recurs o aquest servei a Eivissa és l’única illa
que no en té. Tenim el de breu estada, que és l’hospital de Can
Misses, tenim llavors el centre de dia Es Viver, però no hi ha res
de mitjana estada i, per tant, era la previsió que es fa d’aquesta
residència. Per tant, la pregunta és si preveu dur-ho endavant i
també com està la situació de la residència a Sant Jordi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Crec que fa referència a la pregunta 4207, del bloc sis, que diu
textualment, continua mantenint el projecte situat a la residència
Sant Jordi de persones amb malaltia que necessitin termini de
mitjana estada? Li vull recordar que des del 2004 la planificació
a Eivissa va ser de dotar l’illa d’un recurs social residencial per
a persones amb trastorn mental sever. Sant Jordi és un recurs
social residencial. A Eivissa, com no pot ser d’una altra manera,
s’ha de respondre a totes les necessitats socials de persones que
el seu trastorn mental sever fa que necessitin un recurs
residencial. Els recursos de mitja estada, com vostè sap, són
sanitaris, amb una dotació diferent. Ara per ara estudiam
fórmules per oferir recursos de mitja estada per a persones amb
trastorn mental sever que així ho necessitin a l’illa d’Eivissa.

Pensi que Sant Jordi és un centre social amb una estructura
ampla, amb diferents serveis i, per tant, la seva estructura respon
a les necessitats socials de qualsevol dels residents que siguin
allà. Els recursos de mitja estada requereixen d’una dotació i
d’una seguretat molt diferent dels recursos socials. Per tant, com
he dit abans, miram de planificar quines són les millors opcions
per oferir aquests recursos a persones d’Eivissa i Formentera. 

La residència de Sant Jordi tendrà 29 places residencials
com a recurs social per a persones amb trastorns mentals severs.
El centre de dia ho utilitzen 34 discapacitats intelAlectuals i 30
malalts mentals. Les instalAlacions disposen així mateix d’una
piscina coberta, saló d’actes, gimnàs, menjador i tot tipus de
dependències per garantir una millor qualitat de vida tant per als
familiars dels pacients com per als propis usuaris.

Quan parl de planificar em referesc que hem de fer un
projecte segur, adequat i ben finançat. Se suposa que les presses
electorals feren que vostès el març del 2010 inauguraren un
centre sense estar autoritzat. La ubicació de pacients es va fer
sense cap criteri, i això ha generat molts de problemes. Abans
de les eleccions es varen posar a ocupar places per omplir i així
no es fan les coses. Els record que el 3 de juny signaren un
conveni d’aproximadament un milió d’euros, que no es va poder
complir donades les males gestions fetes perquè no hi havia
empara legal per obrir precipitadament aquest centre.

I si treim també altres retalls de premsa, aquí mateix, el
primer titular que tenc és, La nueva residencia no está
acreditada para la Ley de dependencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí,
però només la Sra. Marí, no la resta de diputats de la comissió
perquè, si no, no ens entenem. És que parla tot el temps.

Crec que estic respectant que parli tothom, però no pot ser
que s’escolti massa... pregaria silenci, pregaria silenci per part
de tots.

Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. A veure, abans de res, dir que no era cap
pressa electoral ingressar sis persones a la residència de Sant
Jordi que estava acabada, eren senzillament persones que
necessitaven aquesta ajuda perquè si no quedaven completament
al carrer, per això es va prendre la decisió que poguessin
ingressar.

Dos, l’acreditació depèn del Consell Insular d’Eivissa, per
tant, no és una cosa que surti de vés a saber on, l’acreditació es
pot fer exactament, si no es fa és perquè no saps exactament
com finançar aquesta residència. Això és el que està passant, el
problema és aquest, l’edifici està acabat, hi ha sis persones
ingressades per necessitat talment de consciència, que poguessin
ingressar, que, si no, estaven al carrer i una residència que tens
on hi cabrien no sé si són 170 persones, 135 en ple rendiment,
65 en residència de nit i 70 en centres de dia, està ara amb sis
persones i la raó és perquè no s’acredita quan es pot acreditar en
el moment que es vulgui.

Per tant, és senzillament si el consell, i jo li llegiré els retalls
de premsa del president del consell, el president del consell no
s’atreveix a fer l’acreditació, vull pensar, senzillament perquè
no sap d’on treure el finançament. Perquè torna a ser Eivissa,
torna a ser aquella illa que el finançament que a Mallorca es
paga des del Govern o es paga a Menorca, que és tot aquest
apartat sociosanitari, allà, a Eivissa, recau sobre el consell, vostè
ho sap tan bé com jo perquè és un problema que és del més
important que arrossega el Consell d’Eivissa. 

Per tant, no és que vulgui fer demagògia ni treure més
problemes dels que hi hagi, diu, El consell desconoce cuando
abrirá la residencia de Sant Jordi -senzillament perquè no té
finançament- alrededor de ciento cuarenta personas esperan
plaza en la residencia de Sant Jordi. Serra, el presidente,
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también descarta que en el 2013 se abra la residencia. Per tant,
25 de setembre de 2012, és a tota la premsa d’Eivissa. No és que
m’inventi rumors per perjudicar la sanitat o l’àmbit
sociosanitari, tot això és premsa, la premsa la llegeix tothom. Jo
només li transmet quins són els problemes més greus i les
preocupacions que té el poble d’Eivissa en dos temes crucials,
l’hospital i les residències. 

Per tant, només li demanaria que m'aclarís, d’una manera
molt ambigua m’ha deixat l’hospital i ara em diu que la
residència de Sant Jordi, que du tres anys, aquests tres anys, dos
anys, de retard en la seva obertura per falta de finançament, com
està aquest tema? Vull dir, hi haurà finançament en aquests
pressuposts per poder obrir la residència de Sant Jordi en
condicions? Per donar assistència a aquestes persones que estan
en llistes d’espera? Perquè el Consell d’Eivissa no vol assumir
més despeses perquè no té finançament, no té pressupost. Per
tant, el Govern pensa assumir aquesta despesa d’Eivissa com
assumeix la de Mallorca, la de Menorca i la de Formentera? O
a Eivissa ens tornam a quedar com aquesta separata que
quedam? O anam també a promocionar-nos com amb l’estand
d’Eivissa i Formentera tot sols? O ens anam també a demanar
pel món què feim amb les residències? 

Vull dir, el Govern, quina responsabilitat té amb aquests
pressuposts de cara a obrir el 2013, a finançar aquesta residència
de Sant Jordi?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies. Fa no sé si quatre o cinc intervencions vostè, Sra.
Diputada, em deia que no tocava parlar de pressuposts, ara
pareix que sí toca parlar de pressuposts. Jo crec que el debat de
pressuposts és la setmana que ve i, per tant, no hi entraré en
aquests moments.

En el que crec que sí podríem estar d’acord en aquests
moments és que es va fer una residència i de les seves paraules
un centre que havia de donar atenció a unes patologies de salut
mental molt concretes, no pos en dubte les necessitats, estic
totalment d’acord amb les necessites per a l’illa d’Eivissa de
posar en funcionament aquest centre, però sí que es pot deduir
de les seves paraules el fet que es varen preocupar de construir-
ho, en base a les necessitats es va omplir i, un pic es va
construir, es va omplir, després sortia l’interrogant de com
mantenir-ho.

Aquest jo crec que és un mal criteri de planificació, però que
en aquests moments li hem de donar resposta. Li donarem
resposta conjuntament amb el Consell d’Eivissa de la millor
manera possible, sense afectar les persones, però també li he tret
el cas que el normal és donar totes les passes legals abans de
començar determinades activitats i l’acreditació, com deia, que
mancava, correspongués al consell, correspongués al Govern,
correspongués a l’autoritat corresponent, s’hauria d’haver tret.

Vostè, a més, em diu també que li he donat una resposta
ambigua amb el tema de l’hospital. Si del primer bloc de
preguntes agrupades que ha tengut ha iniciat el segon bloc
preguntant, millor dit, traient la conclusió d’unes dates
concretes vostè mateixa es contradiu, no només amb el tema de
pressuposts que diu que ara no toca i ara quan ja avançam en el
debat me’l torna a retreure, i la segona és tenir la memòria de
les conclusions que vostè ha tret de l’hospital de Can Misses i
en aquest moment m’intenta parlar d’ambigüitats. Com a
resposta, la necessitat és cobrir les necessitats de la població
d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

24) Pregunta RGE núm. 4209/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a places sanitàries a Cas Serres.

25) Pregunta RGE núm. 4210/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació econòmica per a Cas Serres.

Ara comença el bloc 7. Té la paraula la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només recordar-li, ja li he dit, però
no sé si no m’ha sentit o no m’ha escoltat,  8 de juny de 2006,
Vicenç Serra, conseller de Serveis Socials, va posar amb
diferents representants del colAlectiu de persones va posar la
primera pedra de la residència de Sant Jordi, és un projecte del
Partit Popular, un projecte del Partit Popular que després, la
consellera actual de Serveis Socials del Consell d’Eivissa, la
Sra. Prats, va comentar que es tracta d’un macroprojecte de
centre, sobredimensionat, mal projectat i... punts suspensius. Jo
només sé que el projecte hi és, més ben fet o més mal fet, el
projecte hi és, el tenim, tenim llista d’espera i que la
preocupació era que no el puguem posar en funcionament i que
és una pena i que m’hauria agradat que vostè m’hagués dit
alguna cosa més concreta sobre si pensa que hi podrà haver
aquest finançament. Si no vol dir finançament perquè no toca ja
em parlarem la setmana que ve, sí que bastava que m’hagués dit
si es preveu que hi hagi, si d’alguna manera es preveu que les
patologies de salut mental, aquestes necessitats que no estan
cobertes, puguin anar-hi. Així era com estava previst, de la
mateixa manera que la residència de Sant Antoni estava
destinada a allò que era la patologia de l’Alzheimer, ja acab.
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Anam a la pregunta de la residència de Cas Serres, però és
que totes giren al voltant del mateix problema. Vostè ho sap.
Sant Jordi està acabada i tancada o amb sis llits i Sant Jordi està
tancada i tancada i està acabada també. Clar, igual que el centre
de salut de Sant Josep amb tot el que implica de deteriorament
de les obres, etc.

I què passa amb Cas Serres? Cas Serres ja és un d’aquells
temes recurrents, també depèn del finançament, vostè sap que
Cas Serres està vinculat directament amb problemes de
finançament; vull dir, Cas Serres n’assumeix el finançament el
consell i sempre ha estat això la picabaralla entre el Govern i el
consell, de quina manera el Govern pot assumir aquest
finançament de la residència de Cas Serres? Voldria que
m’entengués bé, les dificultats de finançament de Cas Serres
són, diríem, des de sempre. 

Jo crec que quan el president del consell, permetin-me una
mica d’història, quan el president del consell, Marí Calbet, va
decidir tirar endavant l’antic hospital d’Eivissa amb la
residència de Cas Serres, i ho tira ell endavant i ho paga el
consell, és jo crec que per les dificultats que ja tenia Marí
Calbet de trobar finançament que vengués del Govern de
Mallorca. De llavors ençà que Marí Calbet pren la decisió,
perquè la necessitat hi era i molt greu, però de llavors ençà fins
ara sigui el Govern que sigui sempre ha estat aquesta lluita del
Consell d’Eivissa amb el Govern de Mallorca per aconseguir
aquest finançament. Li puc assegurar, i el Sr. Thomàs ho sap,
perquè vàrem insistir moltíssim, tant amb el Sr. Thomàs com
amb la Sra. Santiago, que hi hagués aquesta millora en el
finançament. 

I ja li resumeix molt breu perquè sé que hem d’acabar, hi va
haver la promesa del mig milió d’euros per fer un conveni de les
places, aquestes dotze places a les quals feia referència; després
hi ha el compromís de la consellera Castro de posar aquest milió
i mig que, per cert, el consell el posa dins el seu pressupost, està
a l’apartat del dèficit sanitari del Consell d’Eivissa aquest milió
i mig, i que, per tant, és fonamental, és bàsic perquè no només
hi ha per poder atendre les necessitats de la residència de Cas
Serres sinó que també hi ha per a la fiscalitat del Consell
d’Eivissa. Per tant, com està en aquest moment el tema de la
residència de Cas Serres?

La pregunta era si es pagaria el mig milió d’euros
compromès en els pressuposts de cara a la concertació de places
sanitàries.

I, si li agrada que li faci la pregunta en concret, l’altra era, el
mig milió i mig que va prometre la Sra. Castro, són els dos
milions, diríem, que el consell espera des de fa un cert temps
que puguin anar als seus pressuposts per fer front a aquestes
mancances.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sra. Diputada,
tant a la pregunta RGE núm. 4209, com a la 4210 el que li puc
dir és que la voluntat és de pagar la totalitat del deute contret
amb el Consell d’Eivissa que és qui fa front a la despesa diària
i que a tal efecte ja he mantingut converses amb l’actual
president del Consell d’Eivissa per intercedir perquè la Direcció
General del Tresor pugui fer efectiu amb liquiditat aquests
pagaments.

El que també hem de fer és abordar el problema de les
residències de forma global per a tota la comunitat. I crec que
en això, ens hi podem trobar com a un punt de trobada, d’acord
amb vostè, per tal que la gent rebi la millor de les assistències.

11) Pregunta RGE núm. 4196/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programes per a persones amb
discapacitat mental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Passaria ja a la darrera pregunta. La
darrera pregunta anava dirigida en principi a la Conselleria
d’Educació, però també és un tema que afecta tant la
Conselleria d’Educació com la Conselleria de Salut i Benestar
Social. 

Molt breument, quan a la legislatura passada es va tirar
endavant la necessitat de les unitats terapèutiques educatives, en
el sentit de donar sortida a tota la problemàtica d’infants amb
problemes mentals dins els sistema educatiu, es fa un projecte
pioner a Mallorca, o un pla pilot a Mallorca, amb la idea, una
vegada vist com funcionava, de fer-lo extensiu a les illes
d’Eivissa i de Menorca.

Clar, el pla pilot es va dur endavant a Mallorca, també sé,
perquè ponents que han vengut aquí a la ponència de salut
mental han dit i han manifestat que ha funcionat molt bé a
Mallorca i, per tant, la meva pregunta era si tenia previst, no sé
si ho té present, era..., és clar, dins les actuacions de suport de
sensibilització, de prevenció, de detecció i tractament de
persones amb discapacitat per salut mental, com se’ls podria
atendre i atenent que s’atenien a través d’aquest servei, d’aquest
pla pilot que es va fer a Mallorca de la UTE. Senzillament saber
si tenia previst o si té pensat que aquest servei es pugui fer
extensiu a Eivissa i a Menorca.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, per no desvirtuar, la pregunta exactament el que diu
aquesta pregunta és: “quins programes té i aplica la Conselleria
d’Educació de suport de sensibilització, de prevenció, d’acció
i tractament de persones amb discapacitat per salut mental”.

Això és la pregunta que vostè fa, aquí no em parla ni de
Menorca ni d’Eivissa ni de... ho venc a dir perquè contestaré
amb precisió a la pregunta tal com està formulada en els seus
termes. 

La resposta és que en relació amb els programes de suport
a la Conselleria d’Educació per a persones amb discapacitat
mental, la Conselleria de Salut estructura la seva feina en dues
àrees: d’una banda, els menors amb problemes de salut mental,
i de l’altra, els menors amb retard mental.

L’àrea de retard mental es fonamenta en recursos que
depenen fonamentalment d’Educació, tot i que des del Servei de
Salut es realitzen tasques de detecció a nivell pediàtric de
manera coordinada amb els dispositius d’atenció primerenca i
seguiment per neuropediatria. És un treball de diagnosi
etiològica que només es troba en el 10% dels casos i poques
vegades es tributària de tractament, essent majoritàriament una
patologia que requereix suport i pautes educatives.

A un nivell més especialitzat, des de l’Institut Balear de
Salut Mental de la Infància i l’Adolescència, IBSMIA, es dur a
terme un programa transversal per atendre des del punt de vista
de la salut mental tots els nins i adolescents escolaritzats en
centres específics de menors amb retard maduratiu, centres Joan
Mesquida de Manacor, Joan XXIII d’Inca, Son Ferriol i Mater
Misericordia. En aquest cas, un psiquiatre es desplaça a aquests
centres per al diagnòstic i seguiment dels casos amb
colAlaboració amb el personal propi d’aquests centres.

Aquesta funció també es realitza des de les unitats
comunitàries de salut mental, tant a l’illa de Mallorca com a la
resta d’illes per al cas de menors amb retard mental no
escolaritzats en centres específics.

En l’altre àmbit d’intervenció, el de menors amb problemes
de salut mental, existeixen programes de detecció i diagnòstic
de menors amb trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat i per
a menors amb trastorn d’espectre autista, TEA, en coordinació
amb els recursos d’atenció primària i els recursos de la
Conselleria d’Educació.

Així mateix existeix un recurs educatiu sanitari integrat dins
l’Hospital de Dia de Psiquiatria de l’IBSMIA ubicat a l’Hospital
Universitari Son Espases en la Unitat Terapèutica Educativa de
Suport, UTES, que realitza labors conjuntes per al tractament de
menors amb trastorns greus de salut mental, tant en els alumnes
com en les seves famílies a nivell de l’hospital de dia, així com
també a nivell comunitari dins les escoles en colAlaboració amb
el personal dels centres educatius.

Els dispositius són diversos, el primer de tots és la Unitat
Terapèutica Educativa de Suport, UTES, seu central ubicada a
la planta 1A de l’Hospital Universitari Son Espases, treball
comunitari, format per una orientadora, una professora
terapèutica i un professor que pertanyen a la Conselleria
d’Educació. 

A nivell clínic tenen el suport dels professionals de
l’Hospital de Dia de Psiquiatria Infantil, una psicòloga i una
infermera i els professionals que treballen en les diferents
unitats comunitaris, Ciutat, Inca o Manacor, de l’IBSMIA,
psiquiatres, psicòlegs i infermeres. 

A Menorca i a Eivissa realitza aquesta funció el mateix
personal de la Unitat de Salut Mental Infanto Juvenil, psiquiatre
infantil, psicòleg clínic i infermera que dedica part del seu
temps a intervencions comunitàries i en centres escolars. 

 Circuit de derivació de nins i adolescents amb sospita de
trastorn per dèficit d’atenció, hiperactivitat, elaborat
conjuntament per les conselleries de Sanitat i d’Educació,
aquest és el segon dels dispositius.

S’ha posat en marxa un programa conjunt, document enviat
a l’Assessoria Jurídica pendent de signatura, que cerca la
detecció d’aquests pacients amb la finalitat de no duplicar les
avaluacions i donar una millor atenció una vegada que hagin
estat ja diagnosticats. A nivell de sanitat intervenen els
pediatres, els metges d’atenció primària, els equips de salut
mental i els neuropediatres. A nivell d’educació, els equips
d’orientació educativa i psicopedagogia.

El tercer dels dispositius és EADISOC, Equip d’Avaluació
de les Dificultats de Socialització i Comunicació, equips
virtuals multidisciplinars de professionals de Sanitat, Educació
i Serveis Socials que es reuneixen periòdicament i on s’avaluen
en consulta i en les mateixes escoles casos amb sospita de
trastorn de l’espectre autista. Hi participen tots els psiquiatres
i psicòlegs de l’IBSMIA, els professionals de les UTES,
pediatres, neuropediatres i membres d’equips d’orientació
educativa i psicopedagogia assignats a aquest equip, EADISOC,
així com també professionals de l’Associació Gaspar Hauser i
de Serveis Socials. 

Per a la posada en marxa d’aquests equips es varen formar
l’any 2010 més de cinquanta professionals de diverses
conselleries en dues entrevistes diagnòstiques estructurades d’ús
internacional, gràcies a la colAlaboració i al suport econòmic de
l’Associació Asperger de Balears.

El quart dels dispositius és el programa de seguiment i
tractament dels nins amb retard mental a les escoles
especialitzades, un psiquiatre a l’IBSMIA que es desplaça a
aquestes escoles per fer la consulta clínica dels casos que
requereixen intervenció i tractament psiquiàtric. Les
intervencions psicològiques i educatives les realitza el personal
dels centres. S’evita el (...) que suposa per a aquests pacients el
desplaçament a les consultes d’IBSMIA.
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En la comunitat disposam del Centre coordinador d’Atenció
Primerenca i Desenvolupament Infantil, CAPDI, creat per
promoure la prevenció, la detecció, la derivació i la intervenció
i el seguiment d’aquests nins i nines. 

El CAPDI, depenent del Servei de Salut de les Illes Balears,
té com a objectiu fonamental aconseguir la coordinació entre els
diferents àmbits, primerament entre Atenció Primària i Atenció
Hospitalària per part de l’àmbit sanitari i el seu torn amb els
àmbits educatiu i social, envers això aconseguir millorar
l’atenció multidisciplinària i la qualitat de vida dels menors amb
alteracions en el seu desenvolupament o amb el risc de patir-les
i de les seves famílies, potenciant la prevenció, detecció,
derivació, intervenció, així com el seguiment i coordinació
fomentant programes preventius per al diagnòstic precoç del
trastorn del desenvolupament de la població infantil amb la
finalitat de garantir una atenció integral a aquests nins i les
seves famílies.

La coordinació i la continuïtat són elements claus per
elaborar un model d’actuació coordinada entre atenció
primerenca i desenvolupament infantil de la nostra comunitat
autònoma. L’objectiu és la fluïdesa d’informació entre
professionals dels tres àmbits implicats en benefici de l’atenció
als nins i a les seves famílies. El CAPDI és el centre
coordinador i els seus serveis són tots els professionals que
hagin de participar o intervenir per donar resposta a les
necessitats transitòries o permanents que presenten ens nens
amb trastorn de desenvolupament o amb risc de patir-los.

Una altra part d’aquest treball es realitzat des de pediatria.
Els pediatres dels centres de salut i d’especialitzada i els
neuropediatres entre d’altres, sobretot en la detecció precoç si
el predomini de retard motor i també del llenguatge, encara que
també entra en les seves funcions la sensibilització i prevenció
als programes de promoció de la salut, atenció primària, amb el
programa Nin sa. 

També les matrones i infermeres de l’Unitat d’Atenció a la
Dona fan oportunes revisions de seguiment dels embarassos i
postpart.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de rèplica la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Ja molt breu perquè ja toca acabar. Sí,
dins totes les actuacions que m’ha esmentat era la que jo també,
diríem ja per abreujar una mica totes aquestes intervencions, ja
li havia concretat que era la UTE, és el pla pilot que es va fer,
sí que és veritat que funciona beníssim, felicitacions des de
l’ISBMIA per tota la feina que s’està fent en infanto juvenil,
però és clar, és allò que ens hauria agradat que una vegada que
el pla pilot funciona, que funciona tan bé, s’hagués pogut fer
extensiu a la resta de les illes. Només era demanar si tenia
aquesta previsió.

Li feia, perquè he estat pensant si la retirava o no i la
passava a Educació aquesta pregunta, però llavors llegint el
diari d’avui pensava que l’acabaria i l’acabaria amb una bona
notícia i que tots ens aniríem més contents, perquè el diari
d’avui posa, l’Ultima Hora d’avui, “Se implantarán las
unidades terapéutico educativas infanto juveniles de apoyo” a
Eivissa i he dit “iupi!, una cosa positiva d’aquests pressupostos
de cara a Eivissa per al 2013" i ara tenc la sensació que potser
la Ultima Hora no sé si estava molt ben informada.

Res més, només li demanava per aquest punt en contret i
gràcies, bona nit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. He intentat donar una resposta el més global
possible i sí que em qued amb el dubte de si aposta pels
ciutadans o per la política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Esgotat l’ordre del dia d’avui,
només queda agrair la presència del conseller i del seu equip.

S’aixeca la sessió, moltes gràcies.
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