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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha substitucions? Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, que consisteix en el debat d’una sèrie de
preguntes: 3258/12, 3259/12, 3260, 3264, 386/13, 6738/13,
6801/13, 14945/13, 451/14, 467, 470, 760, 765, 66, 67 i 68/14.

Assisteix el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni,
acompanyat del Sr. César Vicente, director de Farmàcia; del Sr.
Rafael Santiso, director general de Salut Pública; de la Sra.
Francisca Gual, cap de gabinet; i de la Sra. Alejandra
Fernández, de comunicació del gabinet. Donam la benvinguda
al conseller i a tot el seu equip.

1) Pregunta RGE núm. 3258/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son Espases.

I per formular la primera pregunta, sobre el lloguer
d’instalAlacions a Son Espases, intervé la Sra. Diputada Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes, i volem agrair la
presència del conseller per contestar aquesta sèrie de preguntes.

Abans de tot li he de dir, presidenta, que retirarem una sèrie
de preguntes, perquè posteriorment a la solAlicitud d’aquesta
compareixença per respondre aquestes preguntes han estat
contestades. Són les números 6738/2013 i 765, 766, 767 i
768/14.

Sr. Conseller, avui vostè compareix aquí perquè ha
incomplit el Reglament del Parlament. Vostè ha de contestar en
20 dies, i sempre es dóna un marge raonable, totes les preguntes
que li formulam, i en canvi la veritat és que no les contesta amb
aquesta fluïdesa que seria necessària. Avui feim onze preguntes,
retirades les que ja hem formulat, quatre del 2012!, quatre del
2012, es diu aviat; tres del 2013 i quatre del 2014, de gener. Les
de 2012 daten del mes de juny; les del 2013 de gener, de juny i
de desembre; i les del 2014 del mes de gener.

És curiós, perquè totes aquestes preguntes estan relacionades
amb certs temes que ens costa, almanco a nosaltres, al Grup
MÉS, ens costa aconseguir informació; un és en relació amb les
previsions i els plans que fa la conselleria; un altre és sobre
targeta sanitària, especialment la retirada de la targeta sanitària;
un altre tema relacionat amb la Fundació Kovacs; i l’altre tema
relacionat amb la farmàcia del Sr. Bauzá. Per tant avui amb
aquestes onze preguntes ens acollim a l’article 168 per manca
de contestació en termini per part del Govern, i li formulam les
següents preguntes, o en aquest cas la següent pregunta.

En el Pla per a l’equilibri econòmic i financer, o el Pla
econòmic financer de reequilibri 2012-2014, hi havia un punt 2
que parlava de la possibilitat de lloguer d’instalAlacions de
l’Hospital Universitari de Son Espases. L’any 2012, quan vàrem
conèixer aquest pla econòmic, li vàrem demanar quin seria el
preu de lloguer de les diferents instalAlacions que posava el Pla
econòmic; en concret parlava de quiròfans, d’habitació, altres
instalAlacions..., a tot un conjunt d’entitats o d’hospitals privats.

Per tant la nostra pregunta és quin serà el preu de lloguer de
les diferents instalAlacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Si vostè continuava llegint en aquest pla econòmic
financer, que com molt bé ha definit era una possibilitat de
llogar instalAlacions a l’Hospital Universitari Son Espases, diu:
“Aprovechar las nuevas instalaciones del hospital de
referencia” per tal de llogar consultes entre 10 euros metre
quadrats i 20 euros metre quadrats, que era el preu de mercat
que establia, i que hi ha possibilitat màxima de llogar fins a
20.000 metres quadrats.

Per tant la resposta de quin és el preu de lloguer de les
instalAlacions, parlàvem, teníem computat el preu de lloguer
d’aquestes instalAlacions entre 10 i 20 euros metre quadrat, tal
com estava reflectit en aquest mateix pla a què vostè feia
referència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Conseller, ha tardat dos anys i busques per dir-me això? Vol
dir que això, que ho sabia tan clar, no se’m podia contestar
l’endemà que la conselleria rebés la pregunta, i no haguéssim
hagut de fer avui una compareixença?

Efectivament posa entre 10 i 20; entre 10 i 20 hi ha
diferència, hi ha 10 euros. Cobrarà el mateix a quiròfans,
habitacions i altres instalAlacions? Per tant quin seria el preu de
lloguer de les diferents instalAlacions? Esperava que em
contestàs que per quiròfans seria a 15 euros metre quadrat, a 20
euros metre quadrat; per habitacions a 10, a 11 o a 12; i altres
instalAlacions a quin preu, una especificació superior a la que
posava en aquest pla econòmic.

Per tant m’agradaria saber, si és possible, si vostès només
varen fer aquestes previsions o si tenien altres previsions, donat
que volien aplicar aquest preu a temes de quiròfans, habitacions
i a quines altres instalAlacions. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Sí, aquest pla d’equilibri financer dins el primer semestre de
l’any 2012 du pràcticament dos anys de vigència; hi ha hagut
mesures que han pogut ser aplicables i d’altres que no s’han
aplicat. Aquesta no s’ha aplicat quant a lloguer més enllà de les
instalAlacions que ja es coneixen, com pugui ser el lloguer de
bar, de floristeria, de cafeteria i de... Teníem aquest estudi quant
a possibilitat, està referit..., és vera que li hagués pogut
contestar, però és que també hi havia la resposta en aquest
mateix pla a què vostè fa referència, i per tant el que sí vull dir
és que la comunitat autònoma va complir el dèficit que tenia
permès en aquest darrer exercici i per tant estan donant resultat
les mesures.

I el que està clar és que la resposta estava també dins aquest
mateix pla d’equilibri.

2) Pregunta RGE núm. 3259/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la següent pregunta, la número 3259/12,
sobre lloguer d’instalAlacions a Son Espases, i té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La següent pregunta també és relació
amb aquest pla d’equilibri econòmic de les Illes Balears, que es
va presentar amb tota la seva importància pel conjunt del
Govern a la seu del Govern l’any 2012 com un pla econòmic
financer que era quasi d’indiscutible aplicació. Vostè ara mateix
ens està dient que hi ha punts que no s’aplicaran; aquest i altres.
Avui no tocarà, però podem parlar d’altres punts d’aquest pla
econòmic financer que varen dur a Madrid, que era per
permetre’ls tota una sèrie d’activitats econòmiques, on hi ha tota
una sèrie de punts que no s’aplicaran.

Ens preocupava, perquè en aquest pla econòmic parlava de
quiròfans i habitacions i altres instalAlacions. La nostra pregunta
era quin mecanisme control preveu l’Ib-salut per controlar que
no hi hagi privilegis de l’ús de les instalAlacions per part dels
pacients provinents de la privada davant els pacients de la
sanitat pública, per exemple quiròfans, habitacions, etc. Quina
previsió feien, com pensaven dedicar uns quiròfans a aquests
que estaven potencialment de lloguer, quines habitacions
estaven potencialment de lloguer, com això afectaria els
quiròfans per a ús de la sanitat pública, o les habitacions... És a
dir, quin pla o quin programa tenien per instalAlar aquest punt?,
que així mateix parlava d’1.300.000 euros. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, vàrem presentar els
resultats aquest any 2013, que és el darrer any que tenim tancat.
Vostè sap que s’han fet més consultes externes que mai, més
intervencions quirúrgiques que mai, i en aquest pla el que es
contemplava no era només una reducció de despesa sinó una
possibilitat d’incrementar ingressos. Aquesta possibilitat
d’incrementar ingressos podia ser amb el lloguer
d’instalAlacions, d’habitacions, i vostè sap que els hospitals
públic no tenen el cent per cent de la planta hospitalària oberta
de cap a cap d’any, i també la possibilitat de lloguer d’altres
instalAlacions. 

El que està clar és que no és un tema, així com diu la
pregunta, de privilegis. Nosaltres el que hem fet ha estat, durant
l’any 2013, és fer més intervencions quirúrgiques que d’ençà
del 2007, que teníem les dades perfectament comparables, o
sigui l’any que més intervencions s’han fet, que més consultes
externes s’han fet, i sap que hi havia una possibilitat d’espais no
ocupats. Es plantejava però no s’ha desenvolupat.

Recordaran tots els presents en aquesta sala que hi ha altres
mesures d’aquest pla d’equilibri també amb el concepte
d’ingressos, com pugui ser la venda de patrimoni, que no s’ha
pogut dur a terme, però jo crec que un govern el que ha de fer
és veure i explicar (...) el més ample possible, i això és el que
estava contemplat, però mai no s’havia de fer quant a privilegis
d’uns o altres. La sanitat pública ha de donar resposta en els
temps més breus possibles, i en aquesta línia és en la que estam
adreçant la nostra feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Em queda clar per què vostè no me la contestava: perquè
simplement no s’està aplicant aquest punt, i era el que no volia
posar damunt un paper, i ara ho veim aquí. Aquest punt no s’ha
aplicat, aquest punt de les mesures a aplicar a la sanitat, l’ib-
salut, del Pla econòmic financer de l’any 2012 a l’any 2014
estava mal planificat, estava mal pensat perquè no s’ha posat en
marxa, no s’ha posat en funcionament. 

Això és la conclusió de les dues preguntes inicials sobre
aquest pla, i supòs que a les altres dues que van sobre aquest pla
serà el mateix: quina previsió d’ingressos anuals té el Govern
pel lloguer d’aquestes instalAlacions? Vostè em remetrà, supòs,
a aquests 1.300.000 euros; no sé si era l’any 2012, l’any 2013,
l’any 2014 mateix. Bé, ja ho sabrem. De moment el que vostè
m’està dient és que varen fer una possible aplicació per estalviar
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uns doblers a través..., o per ingressar uns doblers, i que no
varen pensar més enllà del que hi havia en aquest paràgraf, que
no varen pensar les fórmules per conviure la privada amb la
pública; no varen pensar les fórmules per evitar que hi hagi
creuaments entre la pública i la privada, com tenia preferència
-supòs- la pública davant la privada, quin nombre d’habitacions
dedicarien a la privada o al lloguer i quin nombre de quiròfans.
Això no m’ho està contestant perquè no ho varen preveure. 

Es varen fer una fotografia dient que aquest pla econòmic
era essencial, com el Pla 2020, però ara resulta que quan anam
punt per punt la meitat de les coses no s’han fet; aquest
concretament no s’ha fet. Per tant no m’ha contestat, perquè
vostè em diu que les intervencions quirúrgiques han augmentat,
en relació amb el 2012, no en relació amb altres anys, però no
em contesta la pregunta perquè efectivament em dirà que no
s’ha aplicat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies. Aquest pla el que no contemplava era un tema de
privilegis, així com vostè volia adreçar aquesta pregunta. Per
tant el que s’intentava era planificar quin era el màxim abast
possible. 

La pregunta, la intencionalitat d’aquesta pregunta, vostè
decideix el fet d’enfocar-la en base al privilegi i jo el que li he
de dir és que no era un concepte de privilegis, no era aquest
l’esperit, i per tant moltes, de fet totes les respostes, les té en el
mateix document, no es necessitava que es posassin per escrit.

3) Pregunta RGE núm. 3260/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta, la 3260/12, sobre lloguer
d’instalAlacions a Son Espases 4, i té la paraula la Sra. Santiago
per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La pregunta està formula també en relació amb aquest pla
econòmic, que vostè ara em dirà que no es va aplicar o que hi
havia un estalvi estimat per a l’any 2012. Aquí és quina previsió
d’ingressos anual té el Govern pel lloguer d’aquestes
instalAlacions sanitàries? Supòs que quan varen fer això tenien
una previsió de l’any 2013 i de l’any 2014. Esper que com a
mínim em contesti, o em dirà una altra vegada que no ho han
aplicat?, i així podríem fer més via.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

És que li puc dir que no s’ha aplicat. Vostè sap que no s’ha
aplicat, i la previsió d’ingressos estava en 1.300.000 en aquest
mateix pla econòmic. Per tant, com li deia a la resposta anterior,
està ja la resposta dins aquest mateix document a què vostè fa
referència, i per tant era una redundància el fet que s’hagués de
posar per escrit, perquè el mateix govern va penjar aquest
document a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, i
estava penjat en el Ministeri d’Administracions Públiques.

Però el més important és que això donava viabilitat a la
comunitat autònoma, i la comunitat autònoma ha complit amb
el compromís de l’objectiu del dèficit, cosa que no s’havia fet,
i aquest era l’esperit d’aquest pla d’equilibri financer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No ho sé..., vostè em diu que aquest document està penjat a
la pàgina web del Ministeri d’Economia, crec que ha dit, i els
han notificat els punts que no s’han complit d’aquí? S’ha
repassat, s’ha fet un seguiment dels punts que no s’han complit
d’aquí?

Ara ja no és per valorar, perquè efectivament vostès no l’han
posat en funcionament, i han fet una previsió realment molt
nefasta de punts concrets d’aquest pla econòmic, insistesc, igual
que el Pla 2020 d’ib-salut, que també era un model de
planificació. Aquí tenim, i si ho repassam, perquè aquestes
quatre preguntes van en relació amb aquests punts, però hi ha
molts de punts que aquí no s’han complert: afortunadament el
tancament dels hospitals; l’estalvi en temes de farmàcia, que
tampoc no s’ha complert, almanco en el 2013, amb les dades
que vostè ens ha passat.

En definitiva la pregunta era..., en aquell moment tenia
sentit, fa dos anys que vostè m’hagués pogut contestar el que
m’acaba de contestar avui. Jo crec que simplement vostè no
podia contestar que no es feia aquest pla, perquè seria un
argument polític per a nosaltres per justificar, que no tenien
previsions de fer-ho, per justificar que un pla que acabaven de
presentar no hi havia la voluntat ni la intenció d’aplicar-lo en
diferents punts, i hem hagut d’esperar dos anys perquè vostè
vengués a explicar aquí una evidència, que és que el pla
efectivament no s’ha posat en marxa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, el que voldria seria matisar el fet que aquest és un pla
que es presenta dia 30 d’abril de l’any 2012, que de llavors ençà
el que es fa és adaptar les mesures, es van canviant algunes de
les mesures, i vostè n’ha posat alguns exemples, per tant no és
l’única -l’objecte d’aquestes quatre preguntes- que no s’ha
aplicat, i es va actualitzant amb el Ministeri d’Hisenda, i dic que
aquest pla d’equilibri havia de dur una reducció de la despesa
pública, i aquesta reducció de la despesa pública en el
compromís del dèficit és el que sí que s’ha complit durant l’any
2013, com sap, quan vàrem deixar el dèficit per davall del
màxim permès per part de l’Estat, i aquest era l’esperit amb el
qual s’havia redactat el Pla d’equilibri, que havíem d’anar
adaptant en següents reunions que teníem amb els ministeris
d’Administracions Públiques i d’Hisenda.

4) Pregunta RGE núm. 3264/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 3264/13, sobre instalAlacions a Son
Espases. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, la pregunta és la darrera relacionada amb aquest pla.
Quin mecanisme jurídic administratiu tenien previst per a
l’arrendament dels quiròfans, de les habitacions i d’altres
instalAlacions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, això el que havia de dur era una adaptació a la Llei de
pressuposts, i com vostè bé sabrà dia 29 de desembre de l’any
2012 es va crear una taxa a la Llei de pressuposts de l’any 2013,
que vostè bé coneixerà, en el capítol 6, i per tant el que es va fer
va ser possibilitar-ho mitjançant taxa, a pesar que no s’hagi
desenvolupat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, he de lamentar que haguem de venir aquí per a preguntes
tan fàcils de contestar com aquesta, que no s’aplicarà, perquè
estaven formulades el mes de maig de fa dos anys. Haguessin
pogut esperar quatre o cinc mesos, vostès segurament ja tenien
la intenció de no aplicar-ho; en aquell moment no varen ser
capaços de reconèixer que aquests punts i altres no s’aplicaran,
perquè un pla si es presenta en principi és per complir-lo, no és
per intentar no complir-lo.

Per tant, bé, sabem avui, amb evidència i també ara amb una
confirmació per part del conseller, que aquest pla econòmic que
es va presentar amb tota la seva pompa a la seu del Govern, amb
presència de tots els consellers, idò realment ha fallat per molts
de llocs; aquest n’és un. Que nosaltres ens n’alegram, eh?, vull
dir que consti que aquestes preguntes anaven dirigides perquè
a nosaltres aquest compartir espais públics amb espais privats,
la sanitat pública i la sanitat privada a un espai públic, no ens
agradava gens, i per això ens vàrem centrar en aquests temes,
perquè ens preocupava la fórmula, la forma, quin pagament es
feia, si sortia més barat, si era preu de mercat, si allò dels 10
euros o 11 euros o 15 euros era un preu de mercat d’altres
clíniques privades, etc., etc. Per tant ens alegram que aquest
punt no s’hagi complit, però les nostres preguntes anaven en
aquest sentit de control.

Crec que, Sr. Conseller, per respondre el que ha vengut avui
a respondre en seu parlamentària ho hagués pogut fer per escrit.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo el que vull deixar ben clar és que
el Pla d’equilibri contemplava les respostes a aquestes
qüestions, i que a més com a diputada també coneix la Llei de
pressuposts de l’any 2013, que possibilitava aquest argument
tècnic a què feia referència. Per tant aquesta informació no tenia
el perquè venir reflectida, si bé és cert que si un diputat la
demana s’ha de contestar, ja sigui via escrit o oral, però,
d’aquesta informació, en podia disposar també vostè com a
diputada com el Govern, que era qui havia de contestar. 

Per tant eren públics tant la Llei de pressuposts, que va ser
debatuda en el Parlament, com aquest pla d’equilibri financer,
el qual vostè diu que ha estat un fracàs i jo li vull dir que aquest
pla el que esperava era complir els objectius que ens posaven els
ministeris d’Hisenda i d’Administracions Públiques, i que
aquest objectiu es va complir. Per tant el plantejament que fa la
diputada del Grup MÉS crec que és equivocat perquè aquest pla
era el mecanisme pel qual, a pesar que hi pogués haver
actualitzacions posteriors, havíem de complir amb uns màxims
de despesa pública, que aquest govern sí que ha complit per
primera vegada d’ençà que hi havia objectius de dèficit i no
s’havia fet en els anys anteriors, i dos anys després el recorregut
posa les coses en el seu lloc, i la voluntat d’aquest govern
elaborant aquest pla difícil i dur era complir amb aquest objectiu
del dèficit, que ho ha fet aquest any 2013.
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5) Pregunta RGE núm. 386/13, de l'Hble. Diputada Sra.
Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a derivacions d'atenció primària a la
Fundació Kovacs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 386/13, sobre les derivacions d’atenció
primària a la Fundació Kovacs. Té la paraula la Sra. Santiago
per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Sr. Conseller, vostè ha de respondre les
preguntes, no ha de valorar si estan publicades o no. Vostè em
podria haver remès a aquest pla i jo ja li hagués contestat o l’hi
hagués demanat d’una altra manera, però vostè no pot deixar de
contestar-nos perquè consideri que estiguin publicades a
qualque banda.

En relació amb aquesta pregunta és: quantes derivacions des
d’atenció primària s’han realitzat cap a la Fundació Kovacs
durant l’any 2012? Demanàvem una relació per mes i si no era
possible una relació anual. I si ens permet matisar d’aquestes
derivacions d’atenció primària, ens pot matisar quines es varen
realitzar per consulta i quines per intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

No essent possible facilitar les dades per mes, el que li puc
donar són les dades des del 2010 al 2013, de pacients derivats
a aquesta fundació. L’any 2010 varen ser 1.767; l’any 2011,
1.700; l’any 2012, 1.592 i el 2013, 1.411.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Veig que aquí s’ha pogut ampliar el tema de la
informació, està bé que ho faci per anys anteriors. M’ha
contestat també l’any 2013, fa també dos o tres mesos que li he
demanat les de l’any 2013 i no ha contestat per escrit. Avui ho
fa verbalment.

I aprofitant el torn de rèplica, m’agradaria saber si ho va fer
mitjançant conveni, o per quina fórmula administrativa s’han
pogut derivar a la Fundació Kovacs a través d’atenció primària.
I si ens podria dir la quantia que ha costat l’any 2012.

Li ho dic perquè és un tema de la Fundació Kovacs que a
nosaltres també ens interessa i ens estranya perquè ens diu..., a
preguntes seves, en aquest cas signades per l’ex-conseller Sr.
Mesquida, ens diu, que la Conselleria de Salut i Família no té
cap relació, ni conveni amb la Fundació Kovacs, i així m’han

contestat diverses vegades. I m’agradaria saber aquestes
derivacions a través de quin mecanisme administratiu es fa i
quina quantia si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, com dic li he ampliat aquesta informació, no essent
possible contestar per mesos. Li he donat les dades de derivació
anuals, que era l’objecte de la pregunta i he anticipat una
pregunta que hi havia pendent, per tal que també tengués la dada
i se li remetrà per escrit, si vol, així com s’ha contestat a la
comissió d’avui.

7) Pregunta RGE núm. 6801/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a targetes sanitàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 6801/13, sobre targetes
sanitàries. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la
pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ens quedarà pendent saber per quina fórmula es deriva a la
Fundació Kovacs, en una contestació per escrit que no hi ha
relació econòmica amb la Fundació Kovacs. No sé com ho fan,
bé, li dic el que vostè..., el que la conselleria ens ha remès al
grup parlamentari.

Aquesta sisena pregunta d’avui horabaixa va en relació amb
un tema que ens preocupa també molt i és la targeta sanitària.
Una targeta sanitària que es va retirar, segons vostè, a una sessió
plenària d’11 de juny, va informar que 20.000 targetes
sanitàries, perdoni, l’11 de juny ens va informar que s’havien
donat de baixa 1.000 targetes sanitàries i d’aquestes 20.000
targetes sanitàries, se havien recuperat unes 4.000 targetes
sanitàries.

Per tant, la nostra pregunta formulada el juny del 2013 era:
quins eren els motius que varen possibilitar aquesta recuperació
d’aquestes 4.000 i busques targetes sanitàries? Quants eren
assegurats i quants eren beneficiaris? Quants eren majors de 25
anys que varen perdre la titularitat de la targeta sanitària i varen
passar a ser beneficiaris d’un dels progenitors o altres familiars?
I quants eren familiars cuidadors que varen perdre la titularitat
de la targeta sanitària i varen passar a ser beneficiaris de
qualque familiar?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Les causes són diverses i el problema era que les dades de
les bases de dades del Sistema Nacional de Salut no coincidien
amb la base de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social. Abans de l’aplicació del Reial Decret Llei 16/2012, les
vies d’accés per poder tenir una targeta sanitària eren
bàsicament tres: ésser beneficiari assegurat, ésser assegurat o
beneficiari, perdó, ésser mutualista o beneficiari i ésser una
persona sense recursos.

El setembre del 2012, una vegada queden actives
exclusivament aquelles targetes sanitàries que tenguessin dret,
d’acord amb les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, quedaren de baixa a la nostra comunitat 4.454 targetes
sanitàries.

D’aquestes més de 4.400 targetes sanitàries recuperades, ho
varen ser per distints motius que intentaré esbrinar a
continuació: per canvi de titular de beneficiari, és a dir, a
setembre de 2012 molts dels que tenien targeta sanitària
individual, en què figuraven com a titulars, no figuraven en el
cens de l’Institut Nacional de la Seguretat Social com assegurat
i per tant, perdien el dret a tenir targeta sanitària. Molts d’ells,
efectivament figuraven com a titular i passaren a ser
beneficiaris. I per aquest motiu es varen recuperar 886 targetes
sanitàries.

Molts d’ells tenien targeta sanitària i no figuraven, aquest és
un segon cas, tenien targeta i no figuraven als arxius de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, però efectivament hi devien
figurar com a titulars del règim general. Una vegada fetes les
comprovacions, se’n recuperaren 1.730.

Molts dels beneficiaris del dret a disposar targeta sanitària,
ho tenien per vies diferents a figurar a l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, com a titular o beneficiari, per figurar en el
alguns dels règims de la Seguretat Social. 

Per tant, una vegada fetes també aquestes comprovacions i
reclamacions pertinents, es va constatar que tenien dret un total
de 1.549 persones. Molts d’ells donats de baixa per motius
diversos, entre els quals que les dades del titular de la targeta no
coincidia amb les dades de les aplicacions de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, o sigui es podria haver donat un CIP
autonòmic, amb un NIE, o amb un passaport, o amb un NIF, o
amb altres dades i per problemes informàtics a l’hora de creuar
el que l’Institut Nacional i el nostre sistema tenia, no era
compatible, i per tant, es varen recuperar 235 targetes per tenir
les dades que no fossin compatibles.

Pel que fa a la qüestió de majors de 26 anys, passaren de
titular a beneficiari, d’acord amb aquestes dades, el servei va
tornar donar 791 targetes.

I per acabar, la qüestió del nombre de familiars cuidadors
que varen perdre la titularitat de targeta sanitària i varen passar
a ser beneficiaris de qualque familiar, és una dada que ens és
impossible facilitar, ja que d’aquesta informació no en tenim
constància en els registres de targeta sanitària del Servei de
Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja està, tenc les dades que volia. L’únic és lamentar que
després d’un any haguem de venir a una compareixença per
donar aquestes dades que segur podien explotar al cap de dos
mesos de donar les baixes de forma una mica acurada.

Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 14945/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a reiteració de la pregunta sobre la targeta
sanitària (de setembre del 2012 a maig del 2013).

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar idò a la següent pregunta, la RGE núm.
14945/13, sobre reiteració de la pregunta sobre la targeta
sanitària. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la
pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, nosaltres li vàrem solAlicitar a quantes
persones sense targeta sanitària s’havia assignat un metge
davant una malaltia infectocontagiosa des de l’1 de setembre del
2012 a 10 de maig de 2013. Vostè ens va contestar que el
setembre del 2013 hi havia unes 7 persones que se’ls havia
assignat metge, 7 persones que no tenien targeta sanitària, però
que se’ls havia assignat metge davant un diagnòstic de malaltia
infectocontagiosa.

Nosaltres consideram que aquesta pregunta no està ben
contestada, ho vàrem tornar demanar i vostè no la va contestar,
d’1 de setembre del 2012 que és quan se’ls retira la targeta, a 10
de maig del 2013, a quantes persones varen assignar metge
davant una malaltia infectocontagiosa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, el que li puc dir i ho esbrinaré per dates de quan es va
assignar aquest metge, doncs que han estat 29 a les Illes Balears,
d’acord amb les dades facilitades pel Servei de Salut, de les
quals 18 corresponen a l’illa de Mallorca, 10 a les illes d’Eivissa
i Formentera i 1 a Menorca.



SALUT / Núm. 76 / 7 de maig del 2014 1093

 

Es va assignar dia 14 del 6 de l’any 2013 a Mallorca, les
dades que ara li donaré per dates: corresponen a Mallorca, a 14
del 6 de l’any 2013; 28 del 6; 17 del 9; 30 del 9; 16 del 10, a 2
persones a diferents centres de salut, una a Can Pastilla i l’altra
a Artà, dia 16 del 10. Dia 22 del 10; dia 6 de l’11; dia 7 de l’11;
dia 15 de gener ja de l’any 2014; 18 de febrer de l’any 2014; 21
de febrer de l’any 2014; 6 de març de l’any 2014; 19 de març de
l’any 2014; 23 d’abril, en que es va assignar a 4 persones, a 2
d’elles coincidia el centre de salut i 2 centres de salut diferents.

Dia 22 de febrer de l’any 2013 a Menorca. I a Eivissa dia 13
de juny de l’any 2013, dia 22 d’agost de l’any 2013, dia 17 de
setembre, dia 11 d’octubre de l’any 2013. I ja en el 2014, dia 14
de febrer, dia 9 d’abril, dia 24 d’abril i dia 30 d’abril a 3
persones.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè ara ha donat moltes dades, que no he pogut recollir
una rera l’altra. Seria interessant que quan vengui amb tantes
dades les passes tal vegada per escrit, perquè ara és difícil poder
fer una anàlisi.

En tot cas, m’agradaria que em contestés la pregunta..., he
entès que són 29 persones entre l’1 de setembre de 2012 i 10 de
maig de 2013? Entre 1 de setembre del 2012 i 10 de maig del
2013 són 29 persones o és el conjunt de la població fins ara?
Perquè a mi m’interessa aquesta dada en contret Sr. Conseller,
no totes les altres.

Avui m’agradaria aclarir, d’1 de setembre de 2012, dia de la
retirada de la targeta sanitària al colAlectiu d’immigrants en
situació d’irregularitat, a 10 de maig del 2013, quantes persones
varen tenir assignat un metge de família, o un metge, davant una
malaltia infectocontagiosa? Aquesta dada en concret,
m’agradaria que avui em digués aquesta dada en concret, i sortir
avui d’aquesta sala amb aquesta dada concreta, 1 de setembre
del 2012 a 10 de maig de 2013.

Per a nosaltres és molt important, molt important i vostè
supòs que..., i pot intuir per què: el maig del 2013 es produeix
a la nostra comunitat una defunció d’una persona sense targeta
sanitària, amb una malaltia infectocontagiosa. Per tant, per a
nosaltres és importantíssim saber si s’assignava un metge de
capçalera o un metge de família a les persones que anaven amb
un diagnòstic, un possible diagnòstic d’una malaltia
infectocontagiosa. I vostè sempre em contesta sempre posterior,
o dins el mes de setembre del 2013, m’ha donat dades del 2014.

M’agradaria que em concretés d’1 de setembre de 2012 a 10
de maig de 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí. No, es va assignar, per exemple, dia 22 de febrer de l’any
2013 a Menorca metge de capçalera, previ a la data que vostè
diu...

(Remor de veus)

No, no, si és un a cada una de les línies d’aquestes, de les 29,
li he precisat les 29 assignacions de metges de capçalera a quina
data corresponen. Per tant, hi ha un cas a Menorca de 22 de
febrer de l’any 2013 que es va assignar el metge.

9) Pregunta RGE núm. 451/14, de l'Hble. Diputada Sra.
Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a targeta sanitària i assignació de metge de
família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la següent pregunta, la RGE núm. 451/14,
sobre targeta sanitària i assignació de metge de família. Té la
paraula la Sra. Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta pregunta era molt important i
entenc perquè vostè no me la vol contestar. No me l’ha
contestada...

(Remor de veus)

Un.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, respecti el torn de paraula, que la té la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Una persona de l’1 de setembre de 2012 a 10 de maig de
2013, una persona.

Vostès s’han botat tots els criteris generals d’aplicació del
Servei de Salut, tots. Vol dir que amb una persona, tot aquest
colAlectiu, el qual es calcula en més de 10.000 persones, no
varen tenir cap d’aquestes malalties i no es varen atracar a cap
d’aquestes malalties que són aquí, coses tan senzilles com per
exemple el grip? Només a una persona se li va assignar targeta
sanitària?
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Vostè per això no volia contestar. Ja és greu que només
siguin 29, ja és greu que aquest colAlectiu només siguin 29. Però
que abans de la mort d’Alfa Pam només s’assignàs a una
persona metge de capçalera és molt greu. Per això vostè no me
la volia contestar, per això vostè no la vol..., m’ha costat tant
demanar-li en concret, una.

Això ha de revisar vostè totes les instruccions que dóna, no
li fan cas, no li fan cas. Vostè ha de mirar qui són els
responsables que hi hagi gent amb malalties infectocontagioses
a la nostra comunitat autònoma que durant un temps no han
tengut metge assignat, un, una persona.

La pregunta concreta d’ara, és d’1 d’octubre a 31 de
desembre de 2013 quantes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

D’1 d’octubre a 31 de desembre de l’any 2013 hi ha a l’illa
de Mallorca, en el centre de salut de Can Pastilla se’n va
assignar dia 16 d’octubre; se’n va assignar a Artà dia 22
d’octubre; se’n va assignar a Es Rafal Nou; dia 6 de novembre
es va assignar a Emili Darder; dia 7 de novembre també se’n va
assignar a l’illa de Mallorca.

I a l’illa d’Eivissa dia 11 d’octubre de l’any 2013 també es
va assignar una persona a metge de capçalera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Conseller. Si vostès després d’aquestes dades
que ens ha ofert no reflexionen sobre el que passa a la salut
pública de la nostra comunitat autònoma, de persones que
possiblement estan malaltes amb malalties infectocontagioses,
que no tenen targeta sanitària, que no tenen dret a tenir-la i no
s’atraquen als centres de salut. I quan s’atraquen, si s’atraquen
no se’ls dóna metge de seguiment, o tenen una salut a prova de
tot i no tenen cap relació amb ningú, ni es poden contagiar de
grip, ni de tot aquests tipus de malalties que vostè especifica.

És que si vostè va a les fulles que publiquen
d’epidemiologia mensualment, hi ha més persones amb
malalties infectocontagioses greus de fora de la nostra
comunitat autònoma, que el que vostè explica. Falla qualque
cosa en el sistema de salut pública, Sr. Conseller. No m’ho crec
que només hi hagi una persona abans de la mort d’Alfa Pam i
posterior a la mort d’Alfa Pam, 28, segons les dades que ara he
recollit mentalment, unes 29. I que de tot aquest llistat no
estiguin malaltes més de 10.000 persones que hi ha a la nostra
comunitat autònoma.

Com és possible? És que no s’atraquen, o si s’atraquen no
se’ls assigna metge. No s’acompleix, són dues coses..., la meva

responsabilitat és assenyalar-l’hi i li ho assenyal. La seva
responsabilitat és esbrinar què passa i posar solucions.

Si hi ha un efecte dissuasori de no anar, vostès han de fer
campanyes i explicar que hi poden anar. I si hi ha un efecte de
no assignar metge, vostès han de donar instruccions clares al
colAlectiu sanitari i als colAlectius de responsables.

No som jo que ... el meu paper és veure què passa i ho
intent. I aquí tenim un problema, les dades són clares i vostè no
hauria d’haver esperat venir aquí i verbalitzar-les i fer-les
visibles per activar qualque mecanisme. Perquè amb aquestes
dades que vostè m’ha donat, vostè ha realitzat qualque acció?
Campanyes no se n’han fetes, perquè no les coneixem.

Vostè ha reunit els responsables per dir què passa? Tenim un
problema de salut pública en aquesta comunitat autònoma i
vostè és el màxim responsable de la salut pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Per aclarir..., en primer lloc m’agradaria dir-li, Sra.
Santiago, que no hi ha cap instrucció en contra del que vostè
diu, o sigui, en contra de no assignar; no s’han de revisar
aquestes instruccions, les regles del joc estan clares i per tant
s’assigna quan el criteri professional i mèdic troba que s’ha
d’assignar.

No me’n treurà cap d’instrucció en el sentit que vostè volia
explicar a la seva intervenció. Ja està bé d’intentar sembrar
dubtes en determinats temes.

(Remor de veus)

A la gent se l’atén i si s’ha d’assignar el metge, se segueix
el procediment per a assignació de metge i no és aquest un
criteri polític, que és el que vostè intenta aquí deixar entreveure.
Les campanyes s’han fet, s’ha informat a cada un dels centres
de salut, punts allà on hi ha admissió i urgències hospitalàries,
quins són aquests criteris d’assistència. A més, s’ha fet no
només en català, en castellà, s’ha fet en cinc idiomes perquè
tothom pugui comprendre quin és el dret que té a l’hora de
l’assistència sanitària. Per tant, aquestes campanyes són a cada
un d’aquests punts d’atenció metge.

I el que fa vostè és una interpretació intencionada d’aquestes
dades, però, com li dic, les instruccions de no assignar no me les
treurà. I aquesta és la realitat: s’assigna per criteris mèdics i es
dóna assistència a aquella persona que, per una urgència i
segons la seva subjectivitat acut al metge i és declarada com a
urgència, s’ha de menester atendre.
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10) Pregunta RGE núm. 467/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a facturació de farmàcies 2013 (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 467/14, sobre facturació de
farmàcies 2013. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la
pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Pot continuar tranquil, si jo tengués aquestes dades
i tengués la responsabilitat que vostè té cregui’m que estaria
preocupada. Jo no li dic que vostè hagi donat ordres, li dic que
s’incompleixen les instruccions, que no és possible que això
succeeixi, que de 10.000 persones, abans de la mort d’Alpha
Pam, només n’hi hagués una amb problemes de malalties
infectocontagioses i que posterior, durant dos anys
pràcticament, 29 persones hagin tengut una malaltia
infectocontagiosa d’un conjunt de més de 10.000, és
pràcticament impossible, qualque cosa falla.

I si les campanyes que es fan són insuficients, s’han de
reforçar, perquè o hi ha un efecte dissuasori o un incompliment
del que vostè ha signat. Jo de vostè em preocuparia.

Parlant d’un altre tema, és un altre punt també, ens costa de
vegades treure informació en relació amb la farmàcia del Sr.
Bauzá. Quina és la quantia pagada per l’ib-salut a l’oficina de
farmàcia de la qual és titular el Sr. José Ramón Bauzá durant
l’any 2013, que correspon a receptes de pensionistes i el nombre
d’envasos que representa?

També ens agradaria que, per poder fer una comparativa
més correcta amb el nombre de receptes de pensionistes o amb
la quantia de receptes de pensionistes, ens pogués dir també la
quantia global que ha ingressat l’ib-salut a l’oficina del Sr. José
Ramón Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, la pregunta que vostè formula amb RGE núm. 467/2014
fa referència a les receptes de pensionistes i al nombre
d’envasos, i a aquesta resposta, de forma precisa el que li diré
és: que s’han dispensat a pensionistes 32.291 envasos per un
import corresponent a pensionistes de 489.405 euros, als quals
s’ha de descomptar el Reial Decret 8/2010 i el 119/2011, que no
es pot descomptar específicament per al grup de pensionistes
perquè es fa amb facturació global de la farmàcia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Conseller. Li he demanat també si em pot donar
el volum total dels ingressos d’ib-salut a l’oficina del Sr. José
Ramón Bauzá.

Vostè té ara una altra oportunitat per poder donar aquesta
informació. Vostè sap que la pregunta 466, tramesa a través de
registre en el Parlament a 1 al 16 de gener de 2014, per tant, ja
està vostè fora de termini, es fa aquesta pregunta en concret.

Per una errada informàtica avui no la podem tenir aquí, però
si avui vostè no la contesta l’haurà de contestar en Plenari, vostè
no s’escaparà de donar-nos aquesta dada, ens l’havia de
contestar a principis de febrer, no ens l’ha contestada, li
demanam avui, avui per una errada informàtica no la tenim
aquí, i si no la contesta avui l’haurà de contestar en Plenari. I
estaria bé que poguéssim tancar aquest tema, que ja rossega
prou a molts mitjans de comunicació. 

Per tant, li deman un esforç de transparència, no s’aferri als
formalismes, ens doni avui aquesta xifra perquè si no
l’aconseguirem, l’aconseguirem citant-lo a vostè o
l’aconseguirem a través del mateix Plenari que em permetin fer-
li la pregunta directa en Plenari, perquè des de gener li deman
aquesta dada i vostè no la vol donar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Com bé ha dit vostè, la pregunta 466 no forma part de
l’ordre del dia d’aquesta comissió i, per tant, m’he remès a
contestar de forma explícita i clara la pregunta 467, que sí s’ha
inclòs dins aquest ordre del dia.

11) Pregunta RGE núm. 470/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a facturació de farmàcies 2013 (IV).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 470/14, sobre
facturació de farmàcies 2013. Té la paraula la Sra. Santiago per
formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, haurem de fer la pregunta en el
Plenari i quedarà molt clar el que contesta el Govern, a què posa
entrebancs a contestar i que s’aclareixi, una dada que ha de ser
absolutament pública i per transparència, perquè parlam de la
farmàcia del Sr. President, quan hi ha un contenciós amb el
tema de si és compatible o no és compatible aquest tema. I el
Govern, en lloc de ser absolutament transparent en aquest tema,
s’aferra a incompliments, perquè vostè incompleix el Reglament
des del moment que no em dóna aquesta resposta per escrit, li
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deman que demà me l’enviï, demà me l’enviï i no farem el
ridícul de demanar aquesta dada en un Plenari. Demà vostè me
l’enviï, està obligat a enviar-me-la, vostè demà me l’enviï, la
registri per urgència i m’arribarà, perquè vostè me l’havia de
contestar a principis del mes de febrer, som el maig i vostè
encara no me l’ha contestada. No sé si li donen qualque ordre
que no ho faci, però ho arribarem a saber, ho arribarem a saber.

Per tant, li deman que m’ho enviï perquè vostè incompleix
el Reglament, que té categoria de llei, i si el dimarts que ve no,
perquè ja s’han fet les preguntes, l’altre no me la dóna, idò,
haurem de demanar en el Plenari aquesta pregunta.

En relació amb la desena pregunta: quina va ser la facturació
total de l’ib-salut a les farmàcies que correspon a receptes de
pensionistes l’any 2013. Se solAlicitava detall per illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí. A l’illa de Mallorca es varen facturar 126.771.212 euros;
a l’illa de Menorca 11.248.111 euros, i 12.894.271 a l’illa
d’Eivissa, corresponent a pensionistes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi ha rèplica.

12) Pregunta RGE núm. 760/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a investigació genètica per factor de risc de
càncer de mama.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la darrera pregunta, la RGE núm. 760/14,
sobre investigació genètica per factor de risc de càncer de
mama. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quantes dones s’han fet
la investigació genètica motivada per la detecció de possible
factor de risc de patir càncer hereditària de mama i/o
ginecològic durant l’any 2013?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

31 determinacions de prova genètica de les quals 25
procedien del sistema sanitari públic i 6 del sistema sanitari
privat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, d’aquestes 31, em podria dir quines són de
Son Espases i quines són de Son Llàtzer, que són els dos
hospitals que crec que la poden fer, si m’ho pot especificar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

No dispòs de la diferenciació entre Son Espases i Son
Llàtzer, el que li puc dir és que se n’han fetes 31.

LA SRA. PRESIDENTA:

I no havent-hi més assumptes a tractar, donant les gràcies al
Sr. Conseller i al seu equip per la compareixença, s’aixeca la
sessió.
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