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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix Llorenç
Galmés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions. Passam idò al primer
punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en les preguntes
RGE núm. 3321/11, 3322/11 i 3324/11.

Assisteix a la sessió el conseller de Salut, Família i Benestar
Social, Sr. Martí Sansaloni, a qui donam la benvinguda,
acompanyat del Sr. Miquel Tomàs i Gelabert, director general
del Servei de Salut, el Sr. César Vicente, director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia, la Sra. Francisca Gual i Ribot,
cap de gabinet, i la Sra. Clara Gómez i Garcia, cap de premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 3321/11, de l'Hble.
Diputada Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica del
Verge del Toro.

Per formular la pregunta RGE núm. 3321/11, relativa a la
plantilla orgànica Verge del Toro, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista Sra. Cristina Rita, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta juntament
amb les altres dues que hi ha a l’ordre del dia es varen formular
per escrit ja fa molts de mesos, en el seu moment, i simplement
era per recollir unes dades històriques, no?, d’una sèrie històrica
i comprovar l’evolució de la plantilla de l’hospital a Menorca i
com havia canviat des del Verge del Toro al Mateu Orfila i
donar-los (...). Açò no era perquè si, sinó per l’interès de veure
aquesta evolució des del vell hospital al nou. 

El que no pensava jo és que fos tan complicat o fatigós com
perquè la conselleria tardàs tant a respondre perquè varen ser
formulades e 23 de setembre del 2011 i és més, al final hem
hagut de demanar l’aplicació del Reglament d’aquesta cambra
apelAlant a l’article 168.2 perquè ens fos contestada. No pensava
que fos complicat perquè això és la típica sèrie que se suposa
que els mateixos serveis de la conselleria o els mateixos centres
han de tenir ja per l’auguració de les seves memòries. 

Per a nosaltres el capital humà d’un hospital és primordial
en el seu funcionament perquè si en lloc de ser aquestes
preguntes que he fet, haguessin estat quants de quilos...no ho sé,
de cotó, quants de quilos de gases, etc., és clar que no haurien
d’haver contestat igual perquè això és la feina dels diputats de
l’oposició, de control del Govern, però comprenc que hagués
estat molt poc rellevant, però el que demanàvem era per
personal i per tant, consideram que era important i que s’hauria
d’haver contestat i que la gent ho ha de saber.

Estam parlant, per tant, de metges, de personal d’infermeria,
d’administració, etc, és a dir, de tot aquell que és necessari pel
funcionament de l’hospital i un hospital que és, en el nostre cas,
a Menorca, molt important perquè és l’únic hospital que tenim,
que hi ha, no tenim cap altra possibilitat d’aconseguir atenció
hospitalària i d’especialista que no sigui després ja viatjant i
estan fora de la nostra casa, amb el que això comporta per a una
família.

Per tant, això preocupa a la nostra illa i volem estar-hi al
damunt, per tant, la primera referència és del 2003 i volíem
saber, Sr. Conseller, quina era la plantilla orgànica i la plantilla
real de l’Hospital Verge de Toro en data d’1 de juny de 2003
perquè ja sabem que a vegades no coincideixen, la plantilla real
i la plantilla orgànica que hi ha, i després, idò segons les
necessitats o a l’inrevés si hi ha hagut jubilacions, etc., que no
s’hagin cobert, el que sigui, que no tenen el perquè coincidir,
som conscients d’això i per açò demanàvem aquestes dues
dates.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, en primer lloc, vull expressar una vegada més la meva
sensació, entre cometes, d’impotència a l’hora d’abordar totes
les preguntes que tenim pendents de contestar, intentam
contestar-les i dedicam gent a aturar aquest gran gruix que teniu
pendent. Vos vull demanar disculpes per una pregunta ja
formulada temps enrere referida a la plantilla orgànica i a la
plantilla real, compareixeré aquí, intentarem millorar aquest
flux de respostes per via escrita, però no tingueu cap
inconvenient en coses que vos siguin de relativa urgència, em
teniu a la vostra disposició per comparèixer tantes vegades com
faci falta.
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La plantilla l’any 2003, la plantilla aprovada a l’hospital
Mateu Orfila era de 531 persones i la plantilla ocupada era de
536.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica la Sra. Cristina Rita... No.

I.2) Pregunta RGE núm. 3322/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica del
Mateu Orfila (I).

Idò passam a la segona pregunta RGE núm. 3322/11,
relativa a la plantilla orgànica del Mateu Orfila. Té deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó, no ocuparé aquests deu minuts, Sr. Conseller, com és
natural, però la segona fa referència a la plantilla orgànica i a la
real també ja al nou hospital Mateu Orfila, és a dir, quatre anys
després i ja... dos o tres mesos després de la seva inauguració
que va ser el mes d’abril i volíem saber quina plantilla tenia el
mes de juny de 2007.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, la plantilla aprovada en el mes de juny del 2007 era de
720 persones i la plantilla ocupada era de 784.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Supòs que no vol fer ús del torn de rèplica.

I.3) Pregunta RGE núm. 3324/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica del
Mateu Orfila (II).

Passam idò a la darrera pregunta RGE núm. 3324/11,
relativa a la plantilla orgànica del Mateu Orfila. Té la paraula la
Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. Conseller. Aquesta pregunta fa referència a
quatre anys més tard, és a dir, a dia 1 de juny del 2011 i volia
saber igualment quina és la plantilla ocupada i la real. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

La plantilla aprovada era de 724 i la plantilla ocupada de
792.

LA SRA. RITA I LARRUCEA.

Moltes gràcies..., perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Rita per a rèplica.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, perdoni. Bé, li vull anunciar
simplement que farem una altra pregunta, el 2013, per saber
com ha evolucionat la plantilla del nostre hospital encara que no
sigui la sèrie de quatre anys, sinó que..., crec que és interessant
fer-la-hi en un espai més breu, perquè simplement hi ha un poc
d’alarma entre la població i també entre el personal sanitari,
contínuament veim als diaris locals com estan denunciant aquest
problema amb el personal que hi ha, aquesta disminució, 40
infermeres menys, (...) metges, personal que es jubila i que no
es torna a contractar, que no se substitueixen baixes, etc. 

Per tant, vostè mateix també en resposta que va fer a aquesta
diputada a finals del 2011 va reconèixer que bé, era de tota
l’àrea de salut de què parlàvem, però que s’havien renovat 147
contractes i que havien estat.. que varen deixar de prestar
atenció sanitària a 97 a tota l’àrea de salut de Menorca.

Per tant, hi ha un dèficit, volem saber si es cobrirà, si no es
cobrirà, fins i tot aquests dies s’ha fet públic que l’Ib-salut va
gastar a Menorca 71,9 milions d’euros el 2012, 8 més del que
s’havia pressupostat, però que al pressupost del 2013 és de 59,3
milions, vull dir que molt enfora, 12 milions de manco en
referència al 2012 i en personal concretament, que és del que
parlam es va gastar 48,3 milions el 2012 i en canvi, n’estan
pressupostats 43,5. Vull dir que això ens fa tema, què passarà
amb el personal sanitari de l’hospital i bé, de tota l’àrea de salut
i que es pugui reduir, per tant, més aquest capítol i sobretot
després de saber qui pot ser el nou gerent que tindrem a l’àrea
de salut, que és d’un perfil no sanitari, per dir alguna cosa, i per
tant, que pot fer prevaler més la part econòmica damunt la part
sanitària o la part de salut dels menorquins i menorquines.

Jo voldria saber també, si té ocasió de contestar, quina és la
seva opinió de com evolucionarà la plantilla orgànica i la
plantilla real d’aquest hospital. Sé que vostès estan interessats,
tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que açò funcioni.
De fet, el gran bot de personal des del Verge del Toro a
l’hospital Mateu Orfila, el varen fer governants vostès, va ser el
juny del 2011 pel que veig..., del 2007, perdoni, que era quan
vostès governaven, vostès varen fer la plantilla real, el Partit
Popular, de l’hospital Mateu Orfila.
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Dic açò, perquè a vegades hem sentit aquí que estava
desmesurat i que a l’hospital Mateu Orfila havien creat una
partida desmesurada quan en realitat ja veu que... bé, que no va
ser la gestió socialista que va fer aquest bot gros i ara les seves
preguntes m’ho confirmen.

Per tant, només volia saber ara la seva opinió de com pot
evolucionar si és que m’ho vol explicar i si no, li continuaré fent
preguntes en aquest sentit. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo venia a contestar les preguntes
que se m’havien formulat, però sí que aprofitaré per aclarir-li
alguns dels temes. Analitzar aquestes xifres d’una manera molt
freda ens pot dur a anàlisis confusos que no beneficien en
absolut el traslladar amb la màxima transparència el que és la
realitat.

Li dic això perquè com dic no donaré xifres, però sí que,
perquè es faci una idea, aquest increment que demana del 2003
al 2011, el que va pujar realment un 31% va ser el personal no
sanitari, no va ser el personal que dóna atenció directa com
personal facultatiu o sanitari no facultatiu. Per tant, crec que
hem de ser seriosos amb les afirmacions que un fa i per tant, no
treure conclusions equivocades.

Com li dic, venia a contestar les preguntes que s’havien
formulat i observacions que vostè ara ha fet, que no tenien cap
tipus de relació amb aquestes preguntes esperaré posteriorment
perquè en aquests moments algunes no passen de simples
especulacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.1) Compareixença RGE núm. 8318/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació.

II.2) Compareixença RGE núm. 8395/12, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller de Salut, Família
i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en les compareixences en debat conjunt de la RGE
núm. 8318/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant la qual se solAlicita la compareixença del conseller de
Salut, Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les
línies d’actuació, i la Compareixença RGE núm. 8395/12,
presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se
solAlicita la compareixença del conseller de Salut, Família i
Benestar Social per tal d’informar sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat.

Té la paraula el Sr. Martí Sansaloni, conseller de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d’exposar el tema objecte de
les compareixences.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats, per venir
a aquesta compareixença... la qual crec que hauríem d’afrontar
en dos eixos fonamentals o més ben dit, en tres: primer de tot
fer balanç de la situació que tenim en aquests moments en la
conselleria, marcar els objectius de cara al futur i dins aquests
objectius la tercera vessant és com enfocam nosaltres la situació
quant a l’atenció sanitària i sociosanitària d’aquestes illes.

Crec que el balanç que he de fer en primer lloc és agrair a
l’equip que du a terme la tasca diària de gestió pel gran esforç
i per l’estabilitat que intenta donar en aquests moments a la
gestió sanitària. Crec que a més s’ha d’estendre aquest
agraïment a tots els professionals sanitaris i personal que fa
feina als centres de salut, als hospitals i a tots els subcontractes
que hi pugui haver vinculades a sanitat perquè ens permeten
gestionar un pressupost ajustat, però amb els criteris d’eficiència
que es necessiten fruits de la situació global i de l’entorn
econòmic.

Crec que aquest balanç, com deia, d’implicació de l’equip
directiu i dels professionals ens permet presentar en aquests
moments tot un conjunt de resultats que és important destacar
en aquesta compareixença i el primer de tots que vull destacar
és el fet de mantenir l’activitat assistencial comparativament al
2011 i al 2012. 

Crec que aquesta és una dada important i que com veurem
als objectius posteriorment també hi farem especial menció,
però quant a altes hospitalaris i quant a l’activitat en general que
es dur a terme des del Servei de Salut; a més, baix uns criteris
de mantenir la qualitat assistencial que reben els ciutadans sense
disminuir serveis ni fer-ne desaparèixer, sense entrar en aquelles
ombres de dubte que a vegades s’havien estès sobre la gestió
sanitària en determinats moments del passat.

A més hem esmenat problemes que teníem urgents d’ençà
que vaig assumir la responsabilitat de la conselleria i molt
importants, com pugui ser el tema del complement dels metges,
el complements dels jubilats, hem trobat una solució perquè
amb els màxims criteris d’austeritat els hospitals Joan March i
el General es mantinguin oberts incrementant l’activitat que
venien prestant anys enrere i també baix els màxims criteris de
qualitat.
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Hem aconseguit signar el modificat de l’Hospital de Can
Misses d’Eivissa, on per primera vegada contemplam un espai
per radioteràpia i hem inclòs quasi totes les recomanacions
assistencials perquè aquelles que no s’hi han inclòs varen ser les
que es varen presentar fora de temps o perquè hi havia hagut
algun canvi al comandament de servei i per tant, ja no havien
pogut ser considerades a la redacció, però sí que ens hem
assegut amb els professionals implicats que són dos serveis en
concret, ho han entès i han acceptat la viabilitat d’així com
estava planificat.

Hem pres també mesures de gestió, com la integració de
fundacions dins el mateix Ib-salut per incrementar les
economies d’escala. Hem creat, com ha he dit en altres
ocasions, un grup de feina per disminuir les llistes d’espera que
vull reconèixer que són millorables i que feim feina per
millorar-les i també formen part d’un dels objectius perquè en
aquests moments les xifres són molt elevades i tendrem ocasió
per debatre-ho dimarts que ve de forma monogràfica en el
plenari.

Hem potenciat el desplaçament d’especialistes a les illes per
incrementar la facilitat i l’accessibilitat de pacients de les illes
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera per proximitat i per
evitar les molèsties de desplaçar gran nombre de pacients per
rebre l’atenció que és adient que es pugui atendre, que no
necessiti una dotació addicional d’infraestructura.

Hem mantingut la Gerència d’Atenció Primària que ja
desenvolupa des del diàleg amb els coordinadors i amb els
metges i des de la gerència es potencia tot el que són els
programes i un pla estratègic o funcional per tal que tenguin un
referent clínic clar.

Hem habilitat també ja des del mes de gener el
reintegrament farmacèutic de les mensualitats aportades per
damunt el límit del finançament, del límit a pagar de 8, 18 i 60
euros per part dels pensionistes que el Reial Decret 16/2012 ens
va dur a aplicar.

S’ha aprovat el Decret d’acreditació de centres, s’ha
potenciat la Junta Arbitral de Consum disminuint la
conflictivitat en les empreses que hi estan associades i els
usuaris que presentaven denúncies. S’ha potenciat el calendari
únic se vacunes i vull aprofitar que avui a la Comissió de Salut
Pública s’han aprovat les pautes de la vacuna meningocòcica,
del virus del papilAloma humà i de la varicelAla que s’han
consensuat en l’àmbit nacional perquè totes les comunitats
autònomes tenguin un mateix calendari i hem creat o hem
iniciat els tràmits per crear el registre de malalties rares.

Crec que alguns dels temes, com sabeu, ja duen cua des
d’abans d’arribar jo a la conselleria com a conseller, però
d’altres s’han impulsat de manera bastant més activa d’ençà
d’aquests més de cent dies que duim de responsabilitat d’aquest
nou equip, però a més ens marcam uns objectius clars de cara
als pròxims mesos de cara a conscienciar la població per un
correcte ús dels serveis sanitaris. 

Crec que és important que cadascú faci ús dels recursos
sanitaris que posam a disposició. M’agradaria destacar que la
salut no té preu, però sí que l’assistència té un cost i la població
respon de manera molt favorable. Per exemple, vull posar un
cas com pugui ser en determinats moments, en el qual es va
determinar el tancament de centres de salut i de PAC modificant
els seus horaris a les 17.30, que havia de suposar un colAlapse de
les urgències i els temps ens ha demostrat que allò que ha fet ha
estat baixar la pressió assistencial sobre les urgències. I allò que
s’estava dient en aquells moments, després els fets ens han
demostrat que no ha estat així com deien determinades veus que
proposaven que seria totalment el contrari d’allò que ha estat la
realitat.

Crec que és important també el fet d’impulsar la facturació
a tercers i cobrar tota aquella assistència que sigui cobrable i
que prestam des de la sanitat pública, s’han d’articular tots els
sistemes per tal de potenciar els ingressos perquè això
incrementa el nostre pressupost sanitari. Hem d’entregar dins
aquest 2013, i així ja s’ha aprovat l’inici del concurs a Consell
de Govern, la nova targeta sanitària intelAligent que tants de
mesos fa que se’n parla, que ha de ser identificativa, que ha de
tenir uns avanços tecnològics que ja s’han explicat per activa i
per passiva aquí, amb el xip FID. S’ha d’incrementar l’activitat
als diferents hospitals, per tal de minvar les llistes d’espera, crec
que és un tema que tenim pendent, el tenim mesurat. L’acord
amb la mesa sectorial és clar. El compromís va vinculat a una
reducció d’aquestes llistes d’espera i escometre-les. I, per tant,
és un dels eixos de feina i com deia abans, s’ha creat el grup de
feina per tal de fer el seguiment. I també vull destacar el
compliment del Decret de garantia de demora a nivell nacional.
I com ja s’ha dit en altres ocasions, feim feina per habilitar-ne
un d’autonòmic.

Implementarem un programa de gestió integral de plantilla,
lligat també a allò que era la integració de les fundacions sota el
paraigües del Servei de Salut. Es crearen borses unificades de
feina per illes. Se cerca la flexibilitat horària dels treballadors.
Com deia, amb tot això cercam sempre poder avaluar i mesurar
els resultats que s’obtenen quant a assistència i a més
implantarem mesures per poder polsar el grau de satisfacció dels
usuaris i pacients en els nostres hospitals públics, perquè ens
interessa moltíssim saber l’opinió i com percep l’usuari
l’assistència que reben. Impulsarem un pla centralitzat de
formació continuada, mitjançant la Direcció General de Salut
Pública i Consum. S’acabarà de redactar la Llei de consum,
incrementarem els escreenings de càncer de mama i impulsarem
el de còlon i mirarem d’incrementar el nombre de proves
analítiques de PSA per al càncer de pròstata, per a la detecció
precoç. Elaborarem un Pla autonòmic de drogues 2013-2017.
Desenvoluparem el Reial Decret de troncalitat, sota l’empara
d’allò que el ministeri du desenvolupant mitjançant la Direcció
de Recursos Humans. Elaborarem la normativa per donar
cobertura legal a la Comissió farmacoterapèutica autonòmica
que ens ajuda a estudiar el cost d’efectivitat dels nous fàrmacs
abans de la implicació de posar-los en els hospitals públics, sota
uns criteris totalment científics dels experts que tenim en els
nostres hospitals. Impulsarem la comissió d’indicadors de
qualitat de prescripció en atenció primària. Impulsarem el tema
de la prescripció infermera colAlaborativa dins el Servei de
Salut, perquè jo crec que el més important és cada professional
pugui aportar el millor d’ells mateixos i per allò que estam
formats i capacitats i crec que això és un projecte que ens
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podem trobar i oferesc la mà estesa per colAlaborar amb aquest
projecte.

Crec que és important mirar el futur amb tres pilars bàsics,
tres pilars bàsics com són: una promoció de la salut que
correspon a la Direcció General de Salut Pública, perquè deim
que la millor assistència sanitària és aquella que evitam i no
s’ha de donar; tenir clars uns criteris de planificació, que des de
la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
desenvolupen, a més de les seves implicacions en l’estalvi en el
pressupost corresponent a farmàcia ambulatòria; i tenir clar que
aquests criteris de planificació s’han de traduir a qui presta
realment el servei, com és la Direcció General del Servei de
Salut, on s’ha apostat clarament per la sectorització, adaptant-
nos al perfil de pacients en cada cas, definint un model
assistencial adaptat a les necessitats actuals i futures, en base a
criteris de sostenibilitat. Jo crec que fins ara els hospitals
estaven preparats per atendre pacients aguts, aquests pacients
aguts incloïen moltíssima variabilitat. Els hospitals del futur el
que han de fer és atendre sota criteris d’integració en atenció
primària, sociosanitària i hospital d’aguts, perquè el que hem
d’aconseguir és incrementar la resolució de primària, incloure
en programa de crònics tot allò que pugui ser derivable a
sociosanitari, atendre les urgències en els hospitals d’aguts i
derivar-les, si escau, a sociosanitària qualsevol hora del dia i,
per tant, diferenciar principalment allò que són pacients crònics,
aquells pacients amb malalties protocolAlitzades i que ja
sàpiguen a quin recurs assistencial han d’anar, els pacients
pendents de diagnòstic i tractament, els pacients d’alta
complexitat i els pacients crítics.

Hem de ser capaços d’adaptar-nos no només a la situació
que tenim, sinó també a les noves tendències, la població de
cada vegada envelleix més i la cronicitat és una de les eines que
hem de saber gestionar a la perfecció. Aquesta integració,
incrementant la capacitat de resolució, com deia, d’atenció
primària, donant un paper rellevant als sociosanitaris que tenim
a l’illa de Mallorca i els concerts que tenim a les illes de
Menorca i d’Eivissa i saber exactament el paper que han de
defensar els hospitals d’aguts. 

Jo crec que amb aquestes línies generals podem veure què
s’ha fet, què s’ha activat, què volem tirar endavant i quin és el
model global que volem a l’hora de prestar el servei sanitari. I,
com deia, tenir clar que les tres cames que suposen l’atenció
sanitària es basen principalment amb el director general de Salut
Pública i de Consum, que avui no pot ser aquí perquè és a la
reunió de Madrid, com deia, però desenvolupant la promoció de
la salut sota els criteris que abans he explicat, els criteris
planificadors i la prestació del Servei de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions. Per la qual cosa demanaria als portaveus si volen
una suspensió o podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular les preguntes i observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El conseller
pot contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o pot contestar individualment després de la
intervenció de cada grup.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bones tardes, també
a les persones que l’acompanyen. Bé, a la fi i després de quatre
mesos de ser conseller, vostè ha trobat un moment per venir. La
veritat és que no és la primera vegada, és la tercera vegada que
ve en vint mesos a una compareixença d’un conseller. Bé, jo
l’únic que li vull manifestar és l’esperança que es pugui
observar des de l’equip de la Conselleria de Salut un canvi
d’actitud i per tant, un canvi d’orientació en moltes coses.

Jo no faré agraïments als professionals, els professionals que
tenim fa molts d’anys que són excelAlents professionals, que fan
la seva feina i hem de procurar és que tenguin bones condicions
per fer feina, des de condicions laborals a condicions per poder
desenvolupar la seva professió. I avui en dia, desgraciadament,
s’han perdut aquestes qüestions en diversos aspectes.

He tengut l’oportunitat de llegir la compareixença de la Sra.
Castro i del Sr. Mesquida. I miri, vostè ja s’ha diferenciat en una
cosa, ells varen parlar molt de transparència i d’informació.
Només li donaré dues dades des de setembre, no vull tirar més
enrere. Aquest diputat té pendents més de 100 documents que
la seva conselleria no li ha fet arribar i té més de 200 preguntes
escrites pendents de contestar. Si agafam el Reglament el farem
venir cada setmana i no és la intenció. Ho dic perquè una
obligació nostra és controlar el Govern i necessitam informació,
i una obligació seva és donar compliment a totes aquestes
qüestions. I li torn a dir, només parl del setembre cap aquí, som
discret perquè les xifres podrien augmentar i la Sra. Santiago,
segur que es troba en la mateixa situació.

Però ja no és l’actitud envers els parlamentaris, és que la
seva conselleria és important que reprengui el camí perdut
d’obtenir informació. Existeix la memòria de 2011? No, no
existeix. Una empresa de 14.000 treballadors que no té ni la
memòria de 2011, no la té. Si m’equivoc, digui-m’ho. I així és
molt difícil fer determinades feines. Esperem que qualque dia
això pugui canviar. Vostè té moltíssimes persones a la
conselleria en el Servei de Salut per donar compliment a
aquestes qüestions i com a mínim fins ara no han demostrat
gaire interès.
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Jo li faré una sèrie de preguntes. És veritat que ha començat
amb mal peu, perquè ha posat damunt la seva taula la solució
d’un determinat nombre de problemes, jubilats, els hospitals de
GESMA, la gerència d’atenció primària. És que va ser vostè el
que va dir que tot això es llevava. Això són punts del Pla
d’equilibri econòmicofinancer. Vostè va defensar tot això. Les
circumstàncies l’han obligat a canviar d’opinió, jo personalment
n’estic content, però li puc assegurar que el punt de desaparició
del complement dels jubilats està en el pla i vostè ho sap i sap
el tema dels hospitals, ho va defensar aferrissadament i la
desaparició de l’agència de primària també. O sigui, siguem una
mica més discrets.

Jo vull que em contesti si donam per bones les xifres que
vostès donen de tancament del pressupost, veim que si la
comparam amb la transferència corrent que tendrà l’ib-salut
l’any 2013, hi ha una diferència de 113 milions. I això què
suposarà?, perquè ja sabem que vostès, i són dades oficials del
Govern, no de la seva conselleria, però sí del Govern, que vostè
ha acomiadat a 1.108 persones treballadores de la Conselleria de
Salut i del Servei de Salut, 1.108, dades del Govern, no de la
conselleria. Per tant, clar, sabem que han reduït serveis,
especialment la qualitat dels serveis. Per tant, jo ara li dic que
si a més estan reduint 113 milions respecte del que diuen que
han gastat enguany i el pressupost que tenen l’any que ve, això
què suposarà per al conjunt de ciutadans i també per als
treballadors? 

M’agradaria saber quin criteri empren per fer el seguiment
i el compliment del Pla econòmicofinancer, perquè hi ha criteris
que segueixen, hi ha criteris que segueixen parcialment i hi ha
criteris que no segueixen. I tots tenen la seva raó de ser. 

M’agradaria saber, vostè ens va dir en ple que el Reial
Decret 16/2012 no anava amb vostè, jo som de l’opinió que sí
va amb vostè, perquè és referit a la salut dels ciutadans. Aquest
reial decret ha suposat una pèrdua de drets en salut per als
ciutadans, ha modificat cartera de serveis, ha introduït els
copagaments i sembla que no s’atreveixen als cinc que estan
esperant a la porta. I per exemple, vostè va treure persones que
fins ara tenien dret a una targeta sanitària, les ha deixat al carrer,
per cert, encara no tenen ni els convenis. I vostè ha comentat
dins la promoció, criteri de planificació, estratègia de crònics,
ha parlat de fer eficients, de funcionar en base a evidència
científica, efectivitat; m’agradaria saber si té coneixement de la
proposició no de llei que es va aprovar en aquesta comissió en
aquest aspecte i quantes vegades ha fet servir aquesta directriu
realment per cercar l’eficiència i l’efectivitat del sistema
sanitari.

Vostè ens ha parlat de pas de la targeta, no ens n’ha dit les
virtuts, fa vint mesos que les sentim i jo personalment sé que la
informació està a l’abast de qualsevol ordinador, o sigui, el
sistema públic des de qualsevol ordinador es pot accedir a la
informació sanitària dels ciutadans. Jo ja he manifestat més
d’una vegada que a mi no m’interessa dur el meu historial
mèdic dins la meva cartera, no m’interessa. El que vull és que
estigui en el sistema sanitari públic.

Vostè avui ha introduït l’element important de l’estratègia
de crònics, però no sabem en què se concreta. Sabem que ha
aprovat un Pla de viabilitat al final forçat dels dos hospitals que
volia tancar. Evidentment no hi ha cap pla que digui i que
defineixi cartera de serveis, ni com faran la feina en aquests dos
hospitals. L’únic que sabem és que al final acomiadaran devers
140 persones. I no hem sentit cap idea dels projectes
sociosanitaris que van lligats a l’antiga instalAlació de Son
Dureta, de Verge del Toro o del vell edifici de Can Misses.

No ha parlat per res de salut mental, que és una mancança,
i aquí hem tengut oportunitat d’escoltar tots els que han vengut
a parlar a la ponència de salut mental, tots han parlat de
mancances. Sabem de la baixada pressupostària de l’àrea de
salut mental. 

Ha parlat -a la fi!- de prescripció infermera, duen vint mesos
d’un marc normatiu aprovat, en aquesta comissió també es va
aprovar crec que ja fa sis o vuit mesos una proposició no de llei
i fins ara no és a l’abast de les infermeres aquesta prescripció.
Ha parlat de primària. A mi m’agradaria saber si pensa tornar
enrere en la decisió del tancament dels centres de salut a les
17.30, perquè el motiu que vostès varen alAlegar no era un motiu
assistencial, vostès el concepte d’atenció primària han demostrat
que no els preocupa ni els interessa, atenció primària té un
aspecte molt important que és la continuïtat i dins la continuïtat
hi ha la possibilitat de fer atenció programada. I vostès l’atenció
programada del capvespre literalment se l’han carregada. Han
disminuït l’accessibilitat dels ciutadans. I, per tant,
m’interessaria saber si l’objectiu que marca el Pla econòmic
financer és un estalvi de 1.700.000 euros; si això vostè ho ha
complit o no, perquè sabem que l’objectiu, va quedar demostrat
aquí fa quinze dies, no és la part assistencial el que els
preocupa. Deixi d’utilitzar l’argument que no han augmentat les
urgències perquè les urgències en atenció primària han
augmentat, el que ha baixat en un 5% és la demanda sanitària,
no aquí, a tot Espanya i això vostès ho saben, ha baixat a tot
Espanya, produïda per la crisi, i evidentment és una dada que no
és d’aquí, és d’atenció primària, d’atenció a urgències
d’hospitals generalitzada a tot Espanya. 

I no ha dit pràcticament res de primària. La vegada que en
vàrem parlar en el plenari tampoc no va dir res. Jo l’únic que sé
és que han destrossat atenció primària a Mallorca, encara no
tenen ni un equip nomenat. El contracte programa va
desaparèixer, els sistemes d’informació varen desaparèixer, no
hi ha avaluació. Tot allò que era assessorament, formació també
va desaparèixer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.



528 SALUT / Núm. 38 / 27 de febrer del 2013 

 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Una darrera pregunta, i deixaré les altres coses per més tard,
és saber si està dins el seu futur proper coma acció, modificar la
Llei d’ordenació farmacèutica?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots, i gràcies al conseller
i a tot el seu equip per la seva presència en aquesta comissió. És
ver que la lentitud de la dinàmica del Parlament i supòs que les
dificultats de la seva agenda, vull pensar que no ha estat la
manca de disponibilitat per la seva part, fa que una solAlicitud
que després es debatrà i que nosaltres vàrem presentar com a
grup parlamentari a l’octubre, sigui pràcticament al març quan
tenguem aquesta compareixença, el que fa que aquesta
compareixença hagi perdut una certa transcendència, com a nou
conseller que era en aquell moment, quan la vàrem solAlicitar,
perquè hi ha hagut un debat de la Llei de pressupostos que
marca una línia política molt clara, hi ha hagut una
interpelAlació, hi ha hagut una moció, però no deixa de ser
important aquesta compareixença, especialment en aquest
govern, en què hi ha hagut tres consellers de Sanitat, cada un
ens ha dit coses diferents, i com bé..., efectivament, a veure si
vostè és el darrer conseller. Tenim dos anys i mig per poder
saber exactament quina és la planificació.

Vostè en el seu balanç parla, o a la seva exposició ha fet
com s’enfoca. Nosaltres podem estar d’acord, el tema de
promoció de la salut, fonamental; és millor no tenir cap
patologia ni cap malaltia, això és la millor garantia d’una bona
salut. I ha parla de planificació; sens dubte. Però és que aquest
govern ja ha presentat una planificació, Ib-salut 2020; la va
presentar, la va treballar, la va defensar el grup parlamentari, i
el segon conseller ens va dir que pràcticament no li faria cas, i
vostè no l’ha mencionada. Vull dir que estan planificant
contínuament. Per tant ens agradaria saber..., bé, no ho sabem,
perquè no sabem si vostè podrà acabar aquesta legislatura,
però... Li desitjam que sí, eh?, però entengui que és el tercer
conseller que passa. Ib-salut 2010 era una planificació que és a
la seva conselleria, va ser debatuda, treballada; va ser el model
a seguir de la forma de participació, i ara aquesta planificació
desapareix. Convendrà amb nosaltres que des de l’oposició
dubtem molt de la capacitat de planificació del Partit Popular en
temes de sanitat, o els canvis continus.

Vostès en temes, per exemple, d’atenció primària, vostès
són..., vostè un del seu balanç positiu ha dit que l’atenció
primària considera que ha estat mantenir-la. Quan vostè era
director general de la consellera Carmen Castro vostès varen
modificar l’atenció primària; després es va modificar pel
conseller Mesquida i ara vostè la manté, però vostès varen
desmuntar l’atenció primària, i ara un dels balanços és que han
tornat al punt inicial d’aquesta legislatura. Això no pot ser un
balanç, això és una rectificació. Igual que el complement de
jubilat; en el complement de jubilat qui crea l’alarma són vostès

i l’arreglen en un mes i mig. Segurament si haguessin estat
menys alarmistes haguessin arreglat el problema i després
haguessin donat la informació.

El reintegrament de les pensions. Això és un problema
administratiu que ha generat el govern del Partit Popular de
l’Estat espanyol, que abans els pensionistes no pagaven i ara
paguen i els ho han de reintegrar, quan haguessin pogut dir, amb
el sistema que fos, que a partir dels 8 euros no hagués de pagar
ningú, que no hagués de pagar més de 8 euros. Vull dir que
vostès generen un problema, l’han de resoldre i després ho
plantegen com un balanç. Em permetrà que no comparteixi amb
vostè aquestes valoracions optimistes que vostè fa.

Igual que el tema de..., el general. Vostè ha fet tot un relat de
punts que hi poden estar d’acord, estic convençuda que quan
acabi aquesta legislatura hi haurà coses millors que quan va
començar, a totes les legislatures passa, amb tots els consellers
ha passat, però nosaltres pensam que bona part de l’acció que
s’està realitzant des de la conselleria, moltes vegades motivada
pels decrets, els reials decrets, està perjudicant seriosament la
salut del país. Tenim gent més malalta, i això tots els
epidemiòlegs ho estan dient, tenim gent més malalta, tenim una
llista d’espera molt important, tenim que la gent ha de pagar
més doblers per tenir els mateixos serveis, per exemple per
transport no urgent, per exemple per medicaments, per exemple
per altre tipus de serveis..., la gent ha de posar més doblers. I
tenim una fuga de talents i de qualificació, no som capaços com
a país d’absorbir la formació que hem pagat, i jo crec que això
és un greu problema; tenim gent que se’n va d’aquest país, i en
temes sanitaris, perquè no podem absorbir-la, quan fa cinc anys
necessitàvem gent qualificada, o sis anys. Per què?, perquè
estan reduint serveis, estan baixant les ràtios de professionals
per a atenció al pacient. Em permetre que jo aquestes dades,
aquest optimisme seu no el comparteixi.

Podríem pensar també que vostè està obligat per molts reials
decrets, però també em permetrà que jo no comparteixi aquesta
percepció que podríem tenir del fet que hi està obligat perquè
crec que es troba a gust. Ens preocupa molt, i seguirem amb
aquest tema, el tema d’immigració, que les persones en situació
d’irregularitat no tenguin targeta sanitària, i vostès, després de
la interlocutòria del Tribunal Constitucional, que diu clarament
que primer és la salut que l’estalvi, vostès podrien, directament
amb aquesta interlocutòria, generar la targeta sanitària per a tots
els colAlectius i no ho han fet. Vostès amb aquesta interlocutòria
del Tribunal Constitucional mantenen un apartheid sanitari, un
apartheid sanitari que també generarà problemes de salut
pública, i, això, ho diuen els epidemiòlegs en els mitjans de
comunicació.

Llista d’espera, un tema recurrent. Vostè s’ha mostrat
preocupat, té una actitud verbal positiva, però no ha fet cap
proposta concreta, a part de les 37 hores i mitja. Bé, idò
concreti-me-la perquè no l’he sentida, potser m’he despistat
però no l’he sentida. Quines mesures concretes per reduir
aquesta llista d’espera que no siguin les 37 hores i mitja?, que
a més no és una mesura seva, és una mesura del Govern central
amb la qual vostè estarà d’acord, però com es redueix? Perquè
està en augment. Quines accions en concret?
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Decret de demora. Teníem un decret que deia que qualsevol
operació no podia superar els 180 dies. Ara són tres o quatre
operacions, les que no superen els 180 dies, i vostè considera un
balanç positiu no superar aquestes quatre operacions del decret
de l’Estat, quan abans teníem una millor assistència. Si fa un
decret, si ens pot informar de quin tipus o quines serien les
línies generals d’aquest decret. Hi haurà un decret?, hi haurà un
temps de demora per a tot tipus d’operacions? Si no vol 180
dies, 200 dies, 220 dies. 

Mantendrà la targeta sanitària amb el preu actual, que crec
que és de 10,23 euros, mentre no la doni amb totes les
característiques que vostè ha mencionat? Vostè també és el
conseller de Consum, vostè, si anàs..., és que posi un símil
qualsevol, que un ciutadà demanàs una targeta amb unes
característiques determinades, la pagàs i li’n donassin una que
no tengués aquestes característiques; vendria a vostè i vostè
hauria de posar una denúncia, hauria d’enviar un inspector a
veure si això és seriós. Si s’autoinspeccionàs s’hauria
d’autodenunciar. Nosaltres li demanam que mentre no tengui les
condicions per a aquesta targeta sanitària amb totes les
característiques que vostè diu, que vostè ha dit en aquesta
comissió, no la faci pagar. Nosaltres no hi estam d’acord, però
almanco per al ciutadà que paga una targeta amb unes
característiques determinades, la pagui.

En el debat dels pressupostos vostè ens va dir que aquests 43
milions d’augment de capítol 2 no ens els podia concretar
perquè el capítol 2 és genèric. Estam en el mes de febrer, d’aquí
a dos dies serem al mes de març; ens pot concretar a quins
serveis dedicarà aquests 43 milions?, perquè no estam parlant de
4 milions ni de 2 milions, estam parlant d’un augment de 43
milions. A quins serveis van destinats aquests 43 milions del
conjunt de les direccions generals de la seva conselleria?, un
augment de 43 milions. No pot ser que al març vostè no ho
conegui; si avui vostè no ens ho diu és que ens ho oculta, o que
efectivament aquesta planificació de què vostè bravejava fa
mitja hora no és possible, perquè som al març i vostè ens ha de
dir aquests 43 milions en què es gastaran.

Final d’obra de Can Misses; vostè la va anunciar a final de
2013, l’obra. Ens agradaria saber quan tenen previst el
funcionament, si serà al cap de dos mesos, tres mesos... I pel
que vostè ha esmentat sembla que hi haurà radioteràpia; ens
agradaria simplement que ens ho confirmàs.

El tema d’investigació. Vostè sap que per promocionar la
salut, que és un dels seus objectius que ha plantejat a l’inici de
la seva intervenció, la investigació és fonamental. Avui, entre
altres coses, hem sabut que hi ha un problema amb la Fundació
de sanitat Carlos III, i també hem sabut que a la Fundació
Ramon Llull s’estén l’acomiadament de diferents
investigacions, investigadors i investigadores. Ens agradaria que
ens confirmàs o no quins investigadors, quines investigadores
tenen previst acomiadar de la Fundació Ramon Llull, i si és cert
-jo crec que sí perquè està en els pressupostos- que davant
aquest acomiadament d’investigadors hi ha una pujada de més
de 4.000 euros a l’alt càrrec, que passa de 63.900 a 67.000
euros, quan es treuen investigadors al carrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Ens agradaria saber, que també ho ha anunciat diverses
vegades, avui no ho ha mencionat però tant als pressupostos
com a la moció va dir que faria un decret d’ajuda a farmàcies
que tenguessin una recaptació menor als 200.000 euros. Ens
agradaria saber en quin moment estam, perquè cregui’m que des
d’un punt de vista d’esquerra, que consideram la farmàcia un
sistema semipúblic i que dóna un servei públic, ens pareixeria
adequat, però des d’una proposta liberal, com és el
viceconseller, no sé per què s’ha d’ajudar una farmàcia i no, per
exemple, una ONG, que també dóna servei públic, o en base a
quin criteri es pot tancar a un PAC que segons vostès no és
eficient perquè no té suficients usuaris, i en canvi es poden
donar ajudes a farmàcies. Ens agradaria saber aquest decret
quins continguts tendrà.

I com que no tenc més temps en tot cas a la rèplica
demanaria més informació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraïm la seva
presència i la del seu equip avui a la tarda aquí, a la Comissió de
Salut, una presència activa que nosaltres trobam que tant en ple
com en comissió es va donant una setmana sí i una altra
setmana també. Per tant no entenem algunes crítiques que avui
s’han sentit aquí; tant de bo que també a èpoques passades hi
hagués hagut tan bona disponibilitat per venir a comparèixer al
Parlament a explicar l’acció de govern.

Com a grup que donam suport a l’acció de govern volem
destacar diverses qüestions en positiu, ja que les negatives les
sentim reiterades un dia i un altre, i magnificades per part de
l’oposició. Vostè ha fet una relació exhaustiva de fites
aconseguides i també d’objectius que vol aconseguir des de la
seva conselleria, i jo em centraré en uns trets, característiques
generals, que trobam que impregnen la seva manera de treballar.
Per un costat vull destacar el coratge i la capacitat de feina que
vostè i el seu equip ens demostren dia a dia, un coratge que fa
veure que les dificultats que tenen no els aturen, no els
acovardeixen, sinó que ben al contrari els animen a treballar
intensament per aportar solucions i fer que tots els ciutadans
d’aquestes illes puguin gaudir d’una sanitat pública de qualitat
a pesar de les dificultats econòmiques que tenim i amb què s’ha
trobat aquest govern des del moment en què va arribar. Sabem
que això és un repte difícil d’afrontar, però vostès ho estan fent,
i valoram aquests esforços i també, com a membre del Partit
Popular i com a membres de la societat, ho agraïm. 
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Un altre aspecte, i per nosaltres el més important de tots i
vull destacar-lo, és que amb la seva gestió estan aconseguint una
sintonia que va també en línia amb el que ja venien fent els seus
predecessors en aquest govern des que governa el Partit
Popular, i és haver sabut conjugar el manteniment de la qualitat
de les prestacions sanitàries amb una gestió de sostenibilitat del
sistema. Pensam que vostès fan protecció del sistema sanitari
buscant el benefici de tothom. Aquesta és la línia política que
nosaltres hem defensat sempre, és la línia política que practica
aquest govern, i volem un sistema sanitari que tengui garanties
de futur, que els nostres fills també puguin tenir sanitat pública
el dia de demà de qualitat, i per això és lògic i imprescindible
que es faci una gestió viable econòmicament, perquè
consideram que la pitjor gestió sanitària que es pot fer des d’un
govern és no pagar; prometre, prometre serveis, prometre
prestacions, fer grans campanyes publicitàries, adquirir
compromisos, però llavors no pagar-los, i no pagar és una estafa
en el present, i també és un fracàs que condiciona el futur, i això
és el que hem viscut recentment, això és el que llastra la feina
d’aquest equip de govern i això és el que nosaltres com a
formació política rebutjam. 

I aquí vull destacar que vostè ha fet una relació de qüestions
positives que s’han anat suscitant aquests darrers mesos, que sí
que és ver que s’han resolt problemes que s’havien creat potser
durant el 2012, però eren problemes que havien sorgit per una
mancança econòmica que hi havia d’una situació anterior; eren
problemes que si no hi hagués hagut una mala gestió i no hi
hagués hagut un dèficit desbocat idò no haguessin sorgit. Per
tant aquest equip de govern i també el govern de Madrid els ha
sabut solucionar, se’ls ha sabut donar una resposta en positiu, i
fent, com deim, que la gestió del dia a dia funcioni però que
també sempre estigui per damunt de tot el criteri de la viabilitat
econòmica.

També consideram que la seva feina s’està fent amb
absoluta coordinació amb el Ministeri de Sanitat. Sabem també
el que ha passat a Madrid, quin és l’estat de comptes que varen
trobar el Govern central i el Ministeri de Sanitat quan varen
arribar al Govern. Sabem del pes de més de 16.000 milions
d’euros sobre el Sistema Nacional de Salut, i de les mesures
difícils que s’han hagut de prendre des del ministeri per afrontar
aquesta greu situació i poder donar continuïtat i mantenir un
sistema públic que funcioni amb unes garanties de qualitat per
als ciutadans d’aquest país. I Madrid ho ha fet amb
responsabilitat, ha agafat el bou per les banyes, amb rigor, ha
frenat aquesta inestabilitat heretada i amb dificultats, però està
garantint que això funcioni i que el sistema estigui guanyant dia
a dia fortalesa.

A la nostra comunitat -algunes de les mesures ja les ha
anunciades vostè- s’ha reaccionat amb importants mesures
d’estalvi, com són eliminar duplicitats i bosses d’ineficiència,
centrals de compres, reducció d’estructures polítiques i
directives que estaven molt sobredimensionades, reducció
d’alliberats sindicals, més hores de feina per al personal, més
coordinació, més control; en definitiva, major eficiència. I
pagar, pagar a proveïdors del sistema un deute que els ofegava,
que ja venia d’anys enrere, i nosaltres consideram que aquesta
és una mesura molt positiva que permet a aquests proveïdors, a
aquestes empreses, recuperar la seva activitat empresarial, però
també és un punt molt a favor del manteniment dels serveis
sanitaris perquè aquests puguin continuar tenint

subministraments, perquè si no ens podíem haver trobat en la
situació que fossin els mateixos proveïdors dels hospitals que
haguessin pres la decisió de tancar centres hospitalaris, no ho
hagués hagut de fer el Govern sinó que haguessin estat les
mateixes empreses subministradores que duien anys sense
cobrar i que tenien ja la soga al coll.

Un altre aspecte que caracteritza la seva feina és la capacitat
de diàleg i la voluntat de consens. Jo vaig llegir fa unes
setmanes, a una entrevista que li va fer un mitjà de comunicació
d’aquestes illes, que vostè deia que creia que amb el diàleg, la
bona voluntat i l’educació per part de totes les parts
s’aconseguia la pau social dins l’àmbit sanitari. És molt evident
que la feina intensa que s’està fent per part dels responsables de
la conselleria ve impregnada d’aquest tarannà, i que amb aquest
tarannà s’ha aconseguit l’acord, des de la Mesa Sectorial de
Sanitat, per aprovar el Pla de viabilitat dels hospitals General i
Joan March, un acord, com sabem tots, fruit d’una intensa
negociació que va durar mesos entre l’administració i els agents
socials i que ha permès mantenir oberts i en funcionament
aquests dos centres hospitalaris. 

Per tant, tenim molts de motius per dir que vostè i el seu
equip estan aconseguint la colAlaboració total dels professionals
sanitaris que pensam que per la seva experiència i pel seu bon
criteri ha de ser transcendental aquesta opinió, per poder
estalviar i a la vegada donar un servei públic de qualitat als
ciutadans.

També és cert i ho hem de reconèixer que encara queda molt
de camí per recórrer i que hi ha temes molt importants en els
quals s’ha de continuar treballant, com és el cas, ja ha sortit
aquí, de les llistes d’espera, però confiam en el que vostè ens
diu, que és un tema de màxima prioritat per a la conselleria i és
un tema que ocupa i preocupa els seus responsables polítics i
que s’afronta des de l’eficiència i la coordinació de tots els
recursos assistencials disponibles.

Ja ho hem dit moltes vegades, no és possible solucionar
aquest tema recorrent a l’endeutament, no tenim els milions que
es varen gastar a la passada legislatura a fer convenis amb la
privada o a pagar peonades, ara no els tenim, no tenim aquests
i a més, hem hagut de pagar-los perquè part d’aquests es devia.
Ara s’ha de fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, acab, Sra. Presidenta.

... s’ha de fer d’una altra manera i això és el que fa el
Govern amb l’optimització de recursos i també amb la
modulació de la demanda.

Per tant, ja acab, tenim nosaltres molts motius per agrair la
seva feina i per tornar a donar-li un suport unànime i mostrar-li
la nostra confiança en aquesta feina que es fa des de la
conselleria, la qual pensam que es fa des de la responsabilitat i
que tots els esforços van encaminats a garantir la sostenibilitat
del sistema dins els marges econòmics i les dificultats que ara
tenim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Ara per contestar les
intervencions que l’han precedit té la paraula el Sr. Conseller de
Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré contestant a la Sra.
Palau, donant-li les gràcies pel suport del seu grup, del grup que
vostè representa, coratge, tot l’equip i jo en tenim i a més
compartim totalment amb vostè els criteris de gestionar amb la
màxima eficiència en pro de la sostenibilitat, com vostè
destacava. Si, això, a més ens marcam com a premissa el fet del
diàleg i a més comprometre exclusivament allò que puguem
pagar, crec que podem emmarcar la gestió des d’un punt de
vista de responsabilitat amb majúscules.

Permeti’m que destini més minuts a contestar la Sra.
Santiago i el Sr. Thomàs que és amb qui més punt de
discordança hem tengut a les intervencions. Però així i tot també
vull destacar que la Sra. Santiago ha manifestat un punt
d’encontre, com pugui ser el tema de promoció de la salut, a
més m’agradaria aprofundir en quins creu que han de ser els
criteris o els plans, si n’hi ha alguns que vulgui afegir als que he
destacat a la meva exposició inicial i manifestar-li aquí en
compareixença que estam oberts a les propostes que ens pugui
presentar.

Després també m’agradaria fer referència al Pla ib-salut
2020 i fer la reflexió que vaig solAlicitar comparèixer o vaig
acceptar la compareixença que hi havia demanada per abordar
el tema del Pla ib-salut 2020, el diputat que la va solAlicitar va
demanar que decaigués aquesta solAlicitud in voce aquí i, per
tant, entendreu que trobi un acto descortés el fet de no poder-
me defensar el dia que havia de venir a comparèixer i que
després m’ho treguin posteriorment. Per tant, el Pla ib-salut
2020 va ser un document presentat per un director general que
té coses bones i coses que no s’apliquen, crec que l’important és
avaluar quines coses en aquests moments té en funcionament el
Servei de Salut, i crec que està bastant clar què és el que
implementam del que aquest document, aquest power point
reflexa. I l’important és mirar cap al futur i mirar cap al futur en
el sentit de veure quines són aquelles possibles mesures que

puguin millorar la gestió sanitària i per tant, no abordem debats
del passat perquè crec que l’important és no travelar d’aquí
endavant i si miram cap enrere aleshores el que pot passar és
que caiguem travelant amb una pedra. I li recomanaria, Sra.
Santiago, que fos un tema que deixàssim totalment de banda i
que no el tornàssim a abordar, perquè, a més, si quan venc a
parlar-ne decau, trob -com deia- poc coherent que el retraguem
aquí. L’important -com dic- no és fer grans plans, no és fer
powers points, sinó que crec que és la gestió diària i contínua i
no posar-ho, com fan grans consultores que es dediquen a això
i que a èpoques del passat s’hi ha recorregut.

No escatimam inversió en formació. Crec que potenciam la
formació de metges i d’infermeres residents ja que és un tema
que no hem tocat quant a reducció de partida.

I  sí que és ver el tema de les llistes d’espera, que vostè ha
manifestat que verbalment, aquí he manifestat que és un tema
que em preocupa, que és un tema com si intentàs semblar com
si no féssim res, ja li ho he dit, s’ha creat un grup de feina,
aquest grup de feina fa una evolució trimestral de com van les
llistes d’espera.

A més, l’increment de jornada, és ver que no és una decisió
pròpia del conseller de Salut, passar a 37 hores i mitja, aquesta
decisió el que sí fa és permetre posar uns recursos addicionals
a disposició, d’acord amb el compliment horari. I el que vàrem
fer des del Servei de Salut va ser pactar amb la Mesa sectorial
quins havien de ser els inicis de l’aplicació d’aquesta mesura i
el que vàrem acordar, conjuntament amb els sindicats, va ser
que s’aplicàs mitja hora més cada dia sempre i quan hi hagués
el compromís de reduir aquesta llista d’espera en unes
determinades quantitats.

Nosaltres, respectuosos amb el pacte i mantenint la paraula
donada, el que feim és avaluar, com dic, i aquest grup de feina
va marcant els objectius que va trobant adients i oportuns i per
tant, sí que es fa feina i ho veurà en els pròxims mesos quant a
la reducció. 

Després, el tema de la targeta sanitària intelAligent, que
també ha tret el Sr. Thomàs, crec que és un tema..., el Sr.
Thomàs deia “jo n vull que la meva targeta contingui la història
de... o la meva història clínica”, és que no hi haurà cap targeta
que tengui la història clínica, sinó que serà una porta d’accés al
sistema que després ve encriptat i reglat. Jo entenc que són
temes tecnològics complicats d’entendre i que tal vegada de
vegades requereixi una explicació addicional, però sí que
aportarà valor afegit i que serà una targeta bastant més moderna
que la que té. I l’important, en contestació al que deia la Sra.
Santiago, de si era el conseller de Consum, és que a la renovació
quan tenguem la nova targeta, s’entregarà la nova targeta sense
cap pagament addicional i la vigència serà per al període màxim
que té la targeta sanitària que són quatre anys.
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Contestant les qüestions o les preguntes del Sr. Thomàs, jo
venia aquí esperançat a trobar-me no tant, per la situació que
tenim, no tant un polític sinó més un metge, però veig que el Sr.
Thomàs s’ha estimat més abanderar el discurs més polític i no
tant en pro de si té idees posar-les damunt la taula per intentar
millorar l’assistència sanitària i en certa manera jugar a la contra
i retreure coses principalment del passat.

M’intenta, a més, culpar o em responsabilitza de
determinades coses que sí, jo, Sr. Thomàs, es ver que des del
començament de legislatura era dins la conselleria, però no des
del començament de legislatura som el conseller ni he estat el
director general de tot. Entenc que a vostè li interessi fer-me
responsable de la darrera decisió que es prengués en el darrer
centre de salut, però, Sr. Thomàs, no crec que això beneficiï en
absolut aquest diàleg o aquest debat polític els ciutadans que
esperen assistència sanitària o que acudeixen a les consultes, el
que sí li puc dir, Sr. Thomàs, és que estic content de trobar
punts també d’encontre, com pugui ser el tema de la prescripció
infermera que diu que per primera vegada en sent parlar;
d’altres temes com pugui ser la reducció de llistes d’espera, crec
que tendrem ocasió en un futur de parlar-ne i a més serà un futur
immediat perquè la setmana que ve hi dedicarem part del
plenari.

Referent a les preguntes, que vostè es queixa que no les estic
contestant, i ho he explicat a la primera de les respostes que he
donat a la diputada del seu grup, jo no tenc cap inconvenient ni
un a venir aquí a respondre aquelles preguntes, però enteneu que
vaig arribar a la  conselleria i és molt superior el nombre... o
sigui, seria gairebé nou vegades el nombre de preguntes
pendents de resposta a la xifra que vostè ha dit, i això és un
tema que no es paeix d’un dia per l’altre i que vaig signant i
vaig signant respostes els darrers temps i, a més, hem posat gent
a contestar, i en algunes fins i tot, malgrat el que diu la
interpretació, s’ha de fer feina perquè no és una informació
d’accés immediat.

També deia del tema del Pla d’equilibri financer i de com es
mesuren, el que li puc dir és que la paraula donada per part de
Salut, complirem en deixar de gastar, el que sí és ver és que
vostè s’equivoca en determinades xifres, no sé si per
desconeixement o de manera intencionada, per exemple, en els
acomiadaments que vostè ha dit de GESMA, i no seré jo qui li
desmenteixi, però els acomiadaments que vostè ha donat com a
xifra de GESMA no es corresponen amb la realitat ni els ha vist
a cap document. Per tant, Sr. Thomàs, crec que la meva
esperança en el canvi d’actitud es veu reflectida quan el que
intenta és fer política i no mirar pel tema de l’assistència.

Com li deia, el fet de responsabilitzar-me de tot, jo som
responsable de totes les decisions que he pres i totes les
defensaré on faci falta i el que ha de tenir clar és que el Reial
Decret 16/2012, el qual vostè ha dit que no va amb jo, perdó, ha
posat en boca meva que no anava amb jo, crec que això és un
reial decret a nivell nacional, que és d’obligat compliment tant
per a mi com per a vostè com a ciutadà o per a qualsevol
dirigent polític i el que vulgui contradir la normativa nacional
d’obligat compliment, aleshores crec que tindrà problemes
seriosos i no seran precisament a nivell polític.

Sí que és ver que vostè intentava treure xifres de reducció de
despesa i de... no, no, Sr. Thomàs, jo he intentat amb la màxima
claredat possible i de la manera més concisa possible el tema de
relacionar-li no temes de despesa, sinó d’activitat assistencial.
Crec que això, el que reflecteix és que si hem aconseguit
mantenir aquesta activitat assistencial, el que pugui haver estat
una reducció de despesa, el que ve a dir són els criteris
d’eficiència que ens marcàvem.

El que també vull deixar clar és que es continuen prestant els
mateixos serveis i si no digui’m vostè quins serveis s’han deixat
de prestar i on s’han deixat de prestar. Però el que no hem de
fer, com deia a la meva exposició inicial, és intentar sembrar
ombres de dubte perquè els que hi surten perdent són els
ciutadans els quals hem de tenir ben presents a cadascuna de les
nostres decisions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Thomàs per part del PSOE, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en lloc de contestar-
me les preguntes concretes que li he fet, ha fet valoracions. Jo
venc aquí com a polític i com a metge, crec que vostè no és
l’interlocutor més correcte, perquè que jo sàpiga no és metge. Jo
som aquí com a polític, com a diputat i vostè hi és com a polític,
com a conseller de Salut, i tots els que hem tengut la sort de
gestionar la Conselleria de Salut hem tengut preguntes
parlamentàries. Si vostè ara ha decidit posar algú a fer feina,
escolti, no sé quants... crec que més de cinquanta o seixanta, no
ho sé amb exactitud perquè és una de les preguntes que he
demanat reiteradament dels seus alts càrrecs, però bé, ja
veurem, vostè ha manifestat una predisposició, veurem si la
compleix o no, si no haurem de fer-lo venir aquí.

Miri, hi ha coses en què no ens posarem d’acord, vostè no
utilitza correctament el terme d’eficiència, perdoni que li ho
digui, en Salut vol dir determinades coses; eficiència no és
treure a la gent el dret a tenir atenció sanitària; eficiència no és
expulsar 1.108 treballadors del Servei de Salut que ha dit el
Govern de les Illes Balears al Ministeri d’Economia i
d’Hisenda. És clar, s’ha estalviat 61 milions, però això no és
eficiència. Va molt equivocat! Diu que no ha modificat cartera
de serveis, i què és tenir el 10% de població de les Illes Balears
en llista d’espera? Això no és modificar cartera de serveis i
qualitat, no ho és? Un 10% de la població, ja en parlarem.

És eficiència introduir copagaments? En salut, no. Miri,
Alemanya l’acaba de llevar, el copagament. Això no és
eficiència. No és eficiència treure el finançament públic de 400
medicaments, és que no ho és. Si vol parlar de política
farmacèutica, no la dicta vostè, la dicta Madrid, però venc a dir,
és que parlam de coses diferents. Ja li ho dic, vostè dins
l’eficiència introdueix acomiadar 1.108 persones a GESMA, és
clar, és que vostè deixa de renovar uns contractes a 50 persones
eventuals dia 31 de desembre, és clar, vostè els treu, jo els pos,
perdoni, i els que sortiran, deixaran la feina de Son Llàtzer i de
Son Espases jo també els hi fic. Però bé, no hi som per a això,
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m’hagués agradat que m’hagués contestat determinades
preguntes, veig que no ho he aconseguit.

Li vull recordar que vostè va ser director general de
Planificació, entre altres coses, i que, en fi, m’he endut
determinades sorpreses perquè em pensava que vostè avui faria
un esforç per contestar més, bé, veurem què hem de fer.

Vaig aconseguir que aquí s’aprovàs una proposició no de
llei, la qual li faré arribar perquè crec que no en deu tenir
coneixement, perquè està molt bé utilitzar l’evidència científica
per dir què és el que es fa, el que no es fa, què és el que es
finança i què és el que no es finança, bé, avui ens hem
assabentat que s’estudia fer estudis poblacionals de cribratge de
pròstata, les meves informacions no és que... -de pròstata ha dit
vostè, perdoni-, que no és... no hi ha gaire evidència d’aquesta
tècnica, però bé, vostè sabrà, és molt més necessari que ho facin
de còlon a nivell de tota la població.

No m’ha contestat a moltes preguntes, això és una qüestió
habitual desgraciadament.

M’agradaria saber si vostè que és conseller i per tant, és
polític, som a la setmana en què se celebren els trenta anys de
l’Estatut d’Autonomia i vostè amb la seva actitud ha deixat que
es vulneràs l’Estatut d’Autonomia, ja li ho he dit diverses
vegades, l’Estatut d’Autonomia en el 25.1 diu que els ciutadans
de les Illes Balears tenen dret a la prevenció i a la protecció de
la salut dins un sistema sanitari públic de caràcter universal;
vostè ha deixat que Madrid vulneràs aquest article de l’Estatut
d’Autonomia i vostè tot sol amb la conselleria ha vulnerat el
25.2 que és el que tracta de temps de demora mitjana que els
ciutadans tenen la necessitat de saber.

Jo de llista d’espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...no en parlaré, el que passa és que això de les 37 hores i
mitja és que ningú no s’ho creu. A Atenció Primària ha
disminuït la capacitat d’atenció dels professionals i als hospitals
que fa dos dies, no fa sis mesos com a atenció primària, fa dos
dies que l’han implantada... en fi, és que, sap què passa, Sr.
Conseller? Que no sé quants de mesos i mesos i mesos duc
demanant-li els quadres de comandament, és que no publiquen
les memòries, els quadres de comandament no hi són, com vol
que nosaltres creguem l’activitat que fa el servei si no ens donen
informació? És que no podem, no podem, és l’única manera de
fiscalitzar. 

Li puc assegurar que no estic satisfet que hi hagi un 10% de
població en llistes d’espera, m’agradaria que estiguessin en 51
dies i no en 122 la demora quirúrgica, però jo necessit demanar,
i vostè veig que no acaba de donar-ho, li donarem un marge de
confiança, li he fet un caramull de preguntes, no m’ha contestat.

Per cert, els àrbitres de Consum han deixat de fer arbitratges
i vostè sap perquè, perquè no els paguen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, doncs, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Em cregui, Sr. Conseller, que nosaltres
tenim altres punt d’encontre, vull dir que no només el tema de
promoció de la salut, que després comentaré. En la lluita contra
llista d’espera hi podríem coincidir, en el tema de la
sostenibilitat de la sanitat pública, en el tema de la formació, en
el que no coincidim és amb les formes; la sostenibilitat no passa
pel copagament, ja li diem que no passa pel copagament. La
lluita contra les llistes d’espera, que estan com mai no s’havien
trobat en aquesta comunitat autònoma, no passa per la mitja
hora quan s’han tret 1.100 treballadors de la sanitat pública a
l’atur.

El Pla ib-salut no li deia en cap sentit de reprovar-lo,
simplement li deia, vull dir que vostè ha mencionat la
planificació com un element nou i jo li he volgut dir que els
altres dos consellers ja havien planificat, una, fins i tot, la Sra.
Castro, va dur un pla de planificació, i vostè, que és del mateix
partit, no és que hagin canviat de govern, aquesta planificació
no la té en compte; vull dir que això de planificar no és la
primera vegada que ho sentim a una compareixença d’un
conseller d’aquesta legislatura de Sanitat del Partit Popular.

La Sra. Portaveu del Partit Popular parla d’una de les seves
característiques, de la voluntat i del diàleg, i a mi m’agradaria;
miri, nosaltres, de 561 preguntes i documents solAlicitats, només
en n’han contestat 164, entre els tres consellers. Però de vegades
és la qualitat de la informació, li posaré un exemple: nosaltres
li demanam el mes de gener del 2012 el calendari de pagament
a les entitats sense ànim de lucre del sector sociosanitari i ens
contesten: solAlicitam que especifiquin quines entitats, després
d’un any, això el gener, i tenim la contestació l’octubre, a
quines entitats, quan s’ha dit del sector sociosanitari. Li
demanam que a totes amb les quals faci feina la conselleria i ens
contesten, mesos després, que haurà de dirigir-se a la Direcció
General del Tresor i la Política Financera de la Vicepresidència
Econòmica. Aquests són dos exemples de la manca de voluntat
i la manca de diàleg que té vostè amb l’oposició, ni a través de
les preguntes parlamentàries, que estan firmades per vostè, la
qualitat de la informació, no és ja que no contestin sinó, a més,
la qualitat d’aquesta informació.
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Vostè m’ha dit que li faci exemples de temes de promoció,
que li digui temes de promoció que he comentat que podríem
estar d’acord amb vostè; doncs, miri, no tenc Can Real de Petra,
on es fa una promoció importantíssima de dependència i tot el
tema cognitiu. Per exemple, mantenir totes les entitats
sociosanitàries que feien feina per a la prevenció d’embarassos
i per a la prevenció de la SIDA, que ara, en aquests moments,
estan pràcticament tancades. Per exemple, manteniment del
PAS, que vostès han tancat; manteniment dels investigadors,
que no m’ha contestat, ni a la Fundació Carles III ni a la Ramon
Llull, que m’agradaria que em contestàs, mantenir els
investigadors; mantenir els programes de mamografia, lligades
a la prevenció del càncer. Tot això és promoció. Evitar, garantir
que qualsevol personal amb malaltia crònica tengui accés
garantit als medicaments, que el ColAlegi Farmacèutic l’altre dia
li va dir per la premsa que les persones majors deixaven de
prendre medicació per malalties cròniques. Això són temes de
promoció que en aquest moment no tenim.

Jo no vull entrar a un debat amb vostè, perquè tendrem més
ocasions, però m’agradaria que em contestàs preguntes que li he
formulat. Les obres d’Eivissa, de l’hospital, si s’acabaran a final
d’any i quan tendrà l’obertura. El capítol 2, 43 milions, a quins
serveis, quins programes es destinen aquests 43 milions, som el
mes de març. I vostè em parla de planificació? Em pot contestar,
vull que em contesti aquesta pregunta, aquests 43 milions a què
es destinen.

El tema d’investigació, Fundació Ramon Llull i Carles III.
El tema del decret de farmàcies, quin contingut tendrà aquestes
ajudes a farmàcia.

I després allò d’immigració, quin sentit té després de la
interlocutòria o del document del Tribunal Constitucional,
mantenir un colAlectiu de ciutadans que són amb nosaltres fora
del sistema sanitari normalitzat, no via urgència, fora del
sistema, quin sentit té que no sigui polític; el Tribunal
Constitucional els ho ha dit, no passa res, amb la Constitució a
la mà es poden mantenir aquestes targetes sanitàries, per què
aquest govern no ho vol fer? Em contesti aquesta pregunta.

I jo lament que vostè vegi la discrepància com a un atac, jo
personalment amb vostè no tenc cap problema, discutim de
polític, i clar que discrepam, som a partits polítics diferents i
cada vegada que vengui vostè i exposi aquí jo discreparé
possiblement de molts temes amb vostè, això ni és un atac
personal ni és un atac polític, és discrepància política, que forma
part de l’estructura democràtica de qualsevol país. No és un
atac, senyor conseller, és discrepància i tenim el dret a discrepar
i, per tant, almanco no ens llevi els deu minuts de dret a
discrepar que tenim cada setmana, perquè només en tenim deu,
no en tenim massa més, vull dir que com a mínim això ens ho
reconegui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. Que aquestes preguntes
que he formulat i que m’interessen molt contesti’m-les, per
favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, si em permet li
reiteram el nostre agraïment per la seva compareixença i
explicacions, però també m’agradaria comentar-li alguna de les
qüestions que s’han escoltat prèviament.

I dir que ens crida l’atenció que qui l’acusa d’incomplir
l’Estatut d’Autonomia, ara que acompleix vint anys, doncs sigui
precisament qui va deixar l’ib-salut arruïnat, a zero i totalment
ofegat; que fins i tot el dictamen del CES, que en el 2010 es va
pagar i es va comanar, ens deia, donava el crit d’alarma perquè
el sistema sanitari públic de les nostres Illes estava fallit i estava
totalment en perill la seva continuïtat i la sostenibilitat del
sistema. Per tant, això no era, creu vostè, també un
incompliment de l’Estatut d’Autonomia, això no era deixar els
ciutadans d’aquesta comunitat sense dret a la sanitat pública?
Nosaltres pensam que sí i de manera molt més greu de com a
vostè avui l’acusen.

Però bé, ja sabem, estam acostumats a les consideracions de
l’oposició i sabem que faci el que faci vostè i el seu equip doncs
sempre tot és criticat, tot és negatiu, sempre predomina aquesta
visió catastrofista i de crítica destructiva i demagògica que fan
per damunt de totes les decisions, però creim que avui horabaixa
es pot felicitar, perquè si algunes de les crítiques que hem
escoltat van encaminades a dir que criticar la celeritat amb la
qual la conselleria contesta les preguntes o que encara no s’han
fet les memòries de l’any anterior, crec que si l’oposició pot
dedicar minuts a aquestes qüestions vostè, avui horabaixa, es
pot felicitar per venir aquí a explicar la seva gestió.

Però bé, ja estam acostumats a quina és la línia política que
segueixen. Nosaltres ens alegram de veure que ara es funciona
d’una altra manera, de veure que impera un altre tarannà, de
veure que la responsabilitat és per damunt tot, que la viabilitat
econòmica és per damunt tot i que a totes les línies d’acció
d’aquest govern es garanteix la sostenibilitat del sistema. Ja sé
que és una cosa que diem i que repetim, però és que és la més
important de totes, i es fa des de l’eficiència, l’optimització de
recursos i s’evita l’endeutament; un endeutament que, per
exemple, a nivell nacional, doncs, és que el Govern Zapatero va
passar del 2003 al 2010 de 300 milions d’euros de deute a
16.000, 16.000, i aquí a Balears doncs tres quarts del mateix,
també superàrem els 800.000, vostè ho sap molt bé perquè segur
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que encara en paga. Doncs això és el que no volem, això és el
que no es pot permetre i això realment és el que nosaltres
trobam que va en contra del que ens diu l’Estatut d’Autonomia
que tenim en aquestes illes.

Nosaltres continuam declarant-li el nostre vot de confiança,
el nostre suport i animant-lo a vostè i al seu equip, que continuïn
treballant en aquesta línia, perquè creim que anam ben orientats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té el torn de contrarèplica el Sr.
Conseller de Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Palau, per manifestar
una vegada més el suport del seu grup.

Jo, contestant: discrepància política, és normal, natural,
democràtica i no és que volgués rebutjar aquesta discrepància
política, sinó que simplement he intentat començar i agrair
aquells punts d’encontre allà on era més senzill trobar el màxim
consens possible. Baix cap premissa intentava deixar de banda
la possibilitat que existís la discrepància política.

Contestant el Sr. Thomàs, li deman disculpes si he vengut
aquí pensant que trobaria com a interlocutor, no polític, sinó el
metge Thomàs i, per tant, li deman disculpes i vendré a parlar
exclusivament amb els termes amb els quals vostè ha manifestat
voluntat d’expressar-se. El que sí em preocupa és el fet que
pareix que està content de fer demagògia i de fer demagògia de
situacions que són complicades i que són difícils d’afrontar i
m’agradaria que s’afrontassin des d’un punt de vista de màxima
responsabilitat amb l’entorn i la conjuntura que tenim.

Però sí li vull deixar ben clar, en base a les referències que
vostè feia a l’Estatut d’Autonomia, és que aquest conseller fa
feina per establir, per mantenir, per garantir no només la
sostenibilitat sinó el sistema sanitari públic que tenim a les illes
i fer-ho amb els criteris d’eficiència, i una vegada que acabi el
mandat d’aquest conseller ja compararan la gestió dels seus
anys de responsable a la sanitat pública i ja passaran comptes
dels resultats que presenta qui li parla.

El tema d’atenció primària, no he sentit cap proposta en
sentit positiu ni res per l’estil, per tant, com que ja ha manifestat
que vostè ve aquí a parlar com a polític ja es parlarà i acordarà
entre els coordinadors dels centres de salut i el gerent de
primària i el seu equip que nomenarem.

També li vull fer referència que el quadre de comandament
en pocs dies segur que el rebrà, perquè em consta que ja ha
sortit la resposta a aquests quadres de comandament que vostè
demanava. I si encara no l’ha rebut és per problemes del
programa i per la lentitud que suposa la contestació d’aquestes
preguntes, però els quadres de comandament estan pendents que
els rebin. Sé que vostè es queixa, però és que, clar, jo no hi puc
fer res, no puc tornar el rellotge enrera, diu fa molts de mesos;
Sr. Thomàs som el dia que som del mes de febrer i per tant el
que sí li dic és que aquest quadre de comandament vendrà a
validar el que li he manifestat verbalment a l’exposició quant a
activitat.

I el que sí demanaria és la màxima especificitat a l’hora de
plantejar les preguntes parlamentàries, perquè la contestació a
algunes és excessivament extensa si es presenta de mode
excessivament genèric. Però bé, nosaltres intentarem fer la feina
el millor possible.

És cert, Sra. Santiago, que ha tret el tema dels investigadors,
jo li havia contestat exclusivament al tema del personal en
formació i li deman disculpes per haver-ho fet, però el tema dels
investigadors està en vies de solució la possibilitat de poder-nos
adherir a determinar beques que s’havien concedit. Se cerca des
de la cap de departament responsable aquesta via de solució i el
termini encara no està tancat i és viu.

Respecte de la partida específica a la qual vostè feia
referència del total de pressupost, no li puc contestar, no sé a
quina partida es refereix en aquests moments, però no és que no
se segueixin uns criteris de planificació, la gestió que es fa és el
més assenyada i el més acurada possible, però del total del
pressupost del Servei de Salut centrar-nos aquí, a una
compareixença de línies estratègiques, en una partida concreta
del pressupost del 2013, crec que no és objecte d’aquesta
compareixença. Sí que és cert, i perdoni que no ho hagi fet, que
el Decret de farmàcies el qual vostè ha mencionat és un decret
que pretén aplicar aquesta normativa a nivell nacional, que
emana d’un decret del 2011, en el qual el que es fa és afavorir
aquelles farmàcies que tenen un volum total de venda inferior
a una determinada quantitat econòmica, farmàcies de molt baixa
facturació tant pública com privada. I el que es fa és ajudar per
tal que el model mediterrani de farmàcia que arriba a poblacions
quant a acostar aquest accés als fàrmacs, aleshores es puguin
mantenir en el temps perquè ja hi ha exemples de determinats
casos, principalment a la península i un aquí a les Illes Balears,
que per falta de viabilitat econòmica han tancat. I nosaltres el
que volem fer és, donant compliment a aquest decret, que s’ha
consensuat amb les parts implicades i s’ha cercat la solució per
impulsar-ho, però, com li dic, és per assegurar aquesta viabilitat.

I del tema al qual vostè em feia referència del centre de
promoció de l’autonomia personal de Can Real, aquest centre el
que li puc manifestar és que no es tanca, aquest centre continua
obert i continua obert amb un nombre d’hores setmanals com a
mínim i que s’hi continuaran desenvolupant activitats. El que
passa, i li manifest aquí, és que en aquests moments amb el Pla
d’austeritat amb el qual hem de gestionar els pressuposts doncs
no podem mantenir tota la plantilla que està contractada i
s’intenta, amb els criteris d’eficiència els quals, segons el Sr.
Thomàs, són interpretables i ell en té uns i són uns altres els que
s’apliquen, segons el que ell deia, doncs el que intentam és
continuar mantenint activitats a tot allà on podem arribar. I com
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li dic, hi haurà un mínim d’activitats en aquest centre i, a més,
el centre és fals que en aquests moments el centre estigui tancat.

Per tant, crec que el que hem de fer és apostar per la màxima
seriositat i aportar a aquests debats parlamentaris el màxim rigor
possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8339/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita
la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar
Social, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca
el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà
la seva conselleria.

Finalment, passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm.
8339/12, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual solAlicita la compareixença del conseller de Salut, Família
i Benestar Social, per tal d’informar sobre les prioritats que es
marca el nou conseller.

Desitja intervenir qualque grup?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si, donam per coberta aquesta demanda amb aquesta
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs moltes gràcies.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, només queda agrair la presència del conseller i de tot
el seu equip i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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