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Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret
Llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la
reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears (escrit
RGE núm. 6200/12).
EL SR. PRESIDENT:
Ara sí, passam a la segona sessió plenària extraordinària,
que correspon al debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret Llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures
per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears
(escrit RGE núm. 6200/12).
Intervé el Sr. Conseller de Salut i Família.
EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui, per
primera vegada, comparesc en aquest parlament davant de tots
vostès com a conseller de Salut, Família i Benestar Social,
aquesta meva primera intervenció és, precisament, per iniciar
una etapa que marcarà la línia d’acció del Servei de Salut al
llarg dels pròxims anys, per això els deman, dins el marc de les
seves responsabilitats, la validació del Decret Llei 9/2012, de 20
de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut
de les Illes Balears.
Ésser al davant de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, per encàrrec del president del Govern, és una
responsabilitat que he acceptat ara lliurament, amb un
compromís amb tota la nostra societat, que tenc present, a més,
a cada moment des que vaig prendre possessió. Proximitat,
diàleg, eficiència i sobretot responsabilitat, aquesta és i serà la
nostra manera d’actuar a una àrea tan sensible i que afecta tants
colAlectius com la sanitat pública. Per això el que he trobat més
adient és transformar un ib-salut en dues vicepresidències, un
Servei de Salut en una directora gerent, una estructura que
estam segurs que serà eficient, efectiva i que és per a mi millor
per a les actuals circumstàncies.
No parlaré d’herències, no parlaré de passat, parlaré
solament de present i de futur. Ara, això sí, voldria agrair la
feina feta a una època vertaderament complicada a l’anterior
equip de salut.

El president del Consell de Direcció serà el conseller de
Salut, Família i Benestar Social, però, a més, el Consell de
Direcció inclou la directora general, el secretari general, així
com els membres designats pel Consell de Govern, a proposta
de la persona actual a la conselleria competent en matèria de
salut. Aquest Consell de Direcció tendrà, entre d’altres
funcions: fixar els criteris d’actuació del Servei de Salut,
d’acord amb les directrius de la conselleria; establir criteris de
coordinació de tot el dispositiu sanitari; aprovar el programa
anual d’inversions i elevar el programa d’actuació, projecte de
plans, obres i serveis a la conselleria competent en matèria de
salut; aprovar la memòria anual de la gestió del Servei de Salut
que s’ha de trametre al Parlament; elevar a la conselleria la
proposta de modificació de la relació de llocs de feina, com a
plantilla autoritzada del Servei de Salut perquè l’aprovi.
I com a òrgans de gestió, el Servei de Salut comptarà amb
la resta d’òrgans que depenen dels òrgans de direcció, així serà
composada per: la Direcció d’Assistència Sanitària de la qual
dependran la Sotsdirecció d’Hospital, la Sotsdirecció de Cures
i Atenció Sanitària i la Sotsdirecció Assistencial; després la
Direcció de Gestió i Pressuposts, que inclou la Sotsdirecció de
Contractació i Compres, la Sotsdirecció de Comptabilitat i
Pressuposts, la Sotsdirecció de l’Oficina de Tecnologies de la
Informació i Comunicació, la Sotsdirecció d’Infraestructures i
Serveis Generals, la Sotsdirecció de Prestacions i Cartera de
Serveis. I una altra direcció, la tercera, que és la Direcció de
Recursos Humans i Relacions Laborals, d’aquesta direcció en
depèn la Sotsdirecció de Gestió del Personal.
També, i per altra banda, pel que respecte a l’atenció
primària per a Mallorca, després d’escoltar molt i fer cas del que
m’han anat contant, crec que estructurarem i recuperarem una
Gerència d’Atenció Primària; l’objectiu és integrar diferents
departaments a la gerència, però sempre s’ha d’aprofitar
l’experiència anterior i certs aspectes no es duran des de la
Gerència d’Atenció Primària sinó que quedaran en els hospitals
sectoritzats, perquè s’ha vist que eren més eficients.
L’estructura serà amb un gerent d’Atenció Primària autònoma
i serà composta per una Direcció Mèdica de la qual depenen la
Sotsdirecció de Palma i de la Part Forana; una Direcció a
l’Infermeria de la qual depenen la Sotsdirecció de Palma i de la
Part Forana; una Sotsdirecció de Recursos Humans i una
Sotsdirecció d’Admissions i de Facturació a Tercers.
Tot aquest procés de canvi es durà al llarg de l’any 2012.

L’estructura del Servei de Salut comptarà, com a òrgans de
direcció, amb la figura de la Direcció General, el Consell de
Direcció del Servei de Salut i la Secretaria General. Com tots
vostès saben, la doctora Isabel Borràs serà la nova directora
d’ib-salut, una gran professional amb una gran trajectòria, una
persona amb sentit comú, responsable, dialogant i feinera, que
coneix molt bé la nostra sanitat a tots els nivells. Ella serà al
front de tot aquest nou equip que conformarà el Servei de Salut
per encaminar-lo a una major eficiència, a una millor atenció als
usuaris i a una millor situació dels seus professionals.
La directora general assumirà les decisions organitzatives i
de gestió amb autonomia funcional i organitzativa.

Amb aquesta validació, si vostès ho veuen bé, d’aquest
decret llei d’avui iniciam una etapa on la greu crisi emmarca la
nostra acció, però la sanitat ha de sortir d’aquí reforçada; hem
de fer front a les borses d’ineficiència que detectam; hem de
conjugar l’atenció al pacient, la situació dels professionals i la
sostenibilitat del nostre sistema de salut.
Per això, aprofit aquesta primera intervenció en el Parlament
per demanar a tots els grups parlamentaris la seva màxima
colAlaboració i la seva responsabilitat a una situació excepcional
com la que vivim. Jo, per la meva part, el que sí els puc garantir
i els oferesc és feina constant, diàleg de totes les parts i el
compromís amb tots els usuaris de la sanitat pública i amb tots
els seus professionals.
Moltes gràcies.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 26 de juliol del 2012

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Intervencions dels grups en
torn a favor? Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Palau.
LA SRA. PALAU I COSTA:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. En primer lloc
avui que és el primer dia que aquest parlament debat un tema de
salut i que estrenam nou conseller, en nom del Grup
Parlamentari Popular, voldríem donar-li la benvinguda, desitjarli bona sort en la seva feina i també molts d’encerts. I també, per
suposat, volem agrair a la Sra. Carme Castro, anterior
consellera, la feina que ha fet durant tot aquest temps, la seva
dedicació al càrrec en un moment de tantes dificultats, no ha
estat gens fàcil gestionar-ho.
(Alguns aplaudiments)
Avui tractam la convalidació del Decret Llei 9/2012, de 20
de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut
de les Illes Balears, un ens especialitzat en la gestió sanitària,
amb gran autonomia organitzativa i funcional. Aquesta norma
modifica els articles 69 i 70 de la Llei 5/2003, de salut de les
Illes Balears, articles referents a l’estructura i a l'organització
del Servei de Salut i el seu règim jurídic i de recursos.
Bàsicament suposa la reestructuració dels òrgans directius de
l’ib-salut, recuperant la figura del director general, a costa de la
desaparició de les dues vicepresidències, l’assistencial i la de
serveis generals.
Com ha dit el Sr. Conseller, de la Direcció General
dependran la Direcció d’Assistència Sanitària, la Direcció de
Gestió i Pressuposts i la Direcció de Recursos Humans i
Relacions Laborals. I també es recupera la gerència d’atenció
primària. El consell de direcció està format pel conseller, que
l’ha de presidir, pel director general, el secretari general i els
membres que el Consell de Govern designi. El consell de
direcció és un òrgan dinàmic i efectiu en la presa de decisions,
que fixa les directrius de l’ib-salut i que procedeix de la
modificació feta en el Decret llei de 9 de març, on es creà en
substitució del consell general.
També vull fer esment al nou Decret 63/2012 que estableix
l’estructura orgànica bàsica dels òrgans de gestió del Servei de
Salut i que incorpora dues modificacions: la desaparició de la
Sotsdirecció d’Atenció Primària i la creació de la Direcció de
Recursos Humans i Relacions Laborals.
Essencialment són canvis plantejats amb la voluntat i
l’esperit d’aconseguir un funcionament millor i més eficiència
en la gestió. Són canvis motivats també per un canvi de titular
a la Conselleria de Salut, un nou conseller que ara afrontarà la
gestió i les dificultats des d’una perspectiva pròpia i que, com
qualsevol responsable polític, consideram que té el dret i
l’oportunitat d’organitzar l’estructura dels òrgans que ell ha de
dirigir. Si tenim en compte que possiblement l’ib-salut és avui
per avui l’organisme autonòmic de major volum pressupostari,
de major complexitat i de major transcendència social,
implementada per la crisi econòmica, sembla lògic que el
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Govern emprengui totes les modificacions estructurals
necessàries per afrontar de forma operativa i eficaç la situació,
una situació que no precisa d’un govern passiu i conformista,
sinó d’un govern actiu i valent que s’impliqui, que dialogui i
que emprengui les iniciatives i les modificacions adients per
millorar l’assistència sanitària i garantir-ne la sostenibilitat
present i futura.
Suposam que aquest decret llei serà ben rebut per la resta de
grups polítics d’aquesta cambra, perquè conté dos elements
importants que van en consonància amb allò que des del PSOE
i des del PSM han vengut reivindicant: la separació de l’acció
política de l’acció professional a la cúpula de l’ib-salut. No els
va semblar gens bé que l’anterior consellera de Salut assumís la
presidència de l’ib-salut, perquè segons ells es polititzava la
gestió sanitària; d’altra banda, aquest decret llei també recupera,
dins l’estructura de les gerències territorials, la gerència
d’atenció primària de Mallorca.
Per tant, creim que el contingut d’aquesta norma ens permet
aventurar un possible vot favorable, o com a mínim una
abstenció, si volen ser coherents amb el que han dit en el passat.
Encara que ja sabem que l’ús de la fórmula del decret llei els
desagrada profundament o almenys això diuen ara que són a
l’oposició, perquè des del Govern semblava que tenien una altra
perspectiva del tema, nosaltres pensam que si existeix un
context, al qual s’ajusti perfectament l’ús del decret llei, és el
moment present. L’article 49 de l’Estatut d’Autonomia, el situa
en moments d’extraordinària i urgent necessitat. Idò aquest és
indiscutiblement un moment d’extraordinària i urgent necessitat,
que legitima el Govern a emprar el decret llei sense miraments.
Els ciutadans demanen mesures, iniciatives i solucions a allò
que estan patint. Aquest govern respon, aquest govern actua.
Segurament també arribaran retrets referents als canvis
freqüents que s’han produït en l’organització de l’ib-salut. Hem
de reconèixer que tantes transformacions en tan poc temps no
eren habituals en la trajectòria del nostre sistema de salut públic.
Però les circumstàncies actuals tampoc no són habituals, són tan
excepcionals que són inèdites, inèdites a la nostra comunitat,
inèdites al nostre país i inèdites a l’entorn europeu i arreu del
món. I són unes circumstàncies -ho hem de reconèixer- molt
preocupants, però aquest govern no té por als canvis, no li cauen
els anells per rectificar si això és positiu. Som una de les
comunitats autònomes que no precisam d’un rescat, no estam a
punt de fer suspensió de pagaments, com passa a altres bandes,
i això significa que enmig de la tempesta som una de les naus
que millor navegam, que millor aguantam els cops, i això ens du
a pensar que el Govern fa les coses bé.
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Aquest govern arribà a un moment crític pels desequilibris
pressupostaris, l'atur, les pressions dels creditors, les
mobilitzacions socials, ... fa un any la sanitat balear es trobava
ja amb un dèficit de 830 milions d'euros, dels quals 630
procedien de la legislatura anterior, la sanitat del nostre país
també tenia un forat de 16.000 milions d'euros de deute a
proveïdors, dèficits heretats i ocultats pels governs anteriors
d'esquerres, tant a nivell autonòmic com a nivell nacional.
D'altra banda, els ingressos públics no han aturat de minvar, la
situació des d'un primer moment era absolutament insostenible
i requeria de l'aplicació de mesures urgents perquè la viabilitat
del sistema sanitari estava amenaçada, perquè uns polítics
irresponsables d'esquerres l'han posat en perill. Per això, la
ministra de Sanitat i Serveis Socials ha ofert un pacte d'estat a
totes les comunitats autònomes, per garantir una sanitat pública,
universal, gratuïta, de qualitat i sostenible, i uns serveis socials
a l'alçada del que demanen els ciutadans, i per això també
aquest govern des del primer dia va optar per l'austeritat a
l'estructura política, va optar per racionalitzar el sector públic i
per buscar l'eficiència en totes o cadascuna de les seves
decisions.
En matèria sanitària les prioritats sempre han estat clares:
garantir les prestacions bàsiques i millorar l'assistència dins el
marc de la sostenibilitat. I com?, incrementant el pressupost del
2012 respecte de l'exercici anterior, optimitzant recursos,
millorant la gestió, evitant duplicitats, fomentant la
responsabilitat de les persones a tenir cura de la seva salut i
també demanant esforços a tota la ciutadania procurant un
sistema eficient i més equitatiu per a tots, amb mesures
recaptadores, com és el cèntim sanitari.
Sr. Conseller, el nostre grup parlamentari considera que
qualsevol iniciativa encaminada a garantir la sostenibilitat de la
sanitat pública en un moment tan crític, és una iniciativa
positiva, serà ben rebuda, ja sigui per una qüestió de fons o per
una qüestió de forma; i si vostè ha considerat que aquesta
reestructuració ha de suposar una millora substancial i una
major agilitat en el funcionament de l'ib-salut, tendrà el vot
favorable del nostre grup a la convalidació d'aquest decret llei.
No obstant això, voldria fer una demanda als grups de
l'oposició, portam un any de govern, certament un any
complicat en el qual cap decisió política no escapa a la pesada
llosa d'aquesta greu crisi econòmica, però al llarg d'aquest any,
i jo em referesc només a l'àrea de sanitat i serveis socials,
perquè és la que avui ens ocupa, hem trobat una oposició
destructiva, incoherent i desmemoriada, uns grups polítics que
no recorden que acaben de governar durant quatre anys i que no
reconeixen cap responsabilitat ni volen respondre a cap
pregunta sobre la seva gestió anterior, més plena d'ombres que
de llums; uns grups que només han buscat el desgast polític
d'aquest govern i dels seus consellers i també incendiar el
carrer. En canvi, tenim un govern, avui ho demostra, que no té
problemes a rectificar, que fa canvis, que practica el diàleg, que
busca el consens i que s'obre a l'acord; que prioritza els
interessos generals per damunt dels interessos polítics i
partidistes i tenim un nou conseller que ja ha manifestat que ve
a recuperar la confiança del sector sanitari i que no està
interessat, com hem vist ara mateix, en les bregues polítiques
estèrils, i per això els volem demanar a vostès un canvi
d'actitud, que també l'oposició faci un esforç per abandonar la
confrontació radical i procurin ser més constructius, més

solidaris i més responsables, simplement perquè això és el que
espera de nosaltres la ciutadania i perquè pensam que la situació
així ho requereix.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Palau. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Vicenç Thomàs.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputades. Primer de tot, vull donar la benvinguda al nou
conseller de Salut, Família i Benestar Social Sr. Mesquida,
nosaltres esperam que tengui encert a la seva nova
responsabilitat perquè d'això en sortirà beneficiat el conjunt de
ciutadans i ciutadanes. És veritat que la situació que travessa el
nostre país és complicada, els criteris i les opinions poden ser
diferents, però entre tots hauríem de donar les passes
necessàries perquè els ciutadans i les ciutadanes rebin
l'assistència sanitària que es mereixen. Avui som aquí per
validar o derogar un decret llei, temps tendrem de discutir o
aclarir quins són els seus objectius respecte de la política
sanitària a una compareixença a la Comissió de Salut.
Som aquí novament al Parlament per debatre la validació o
la derogació d'un decret llei, i dic "novament" perquè
desgraciadament és la manera de legislar d'aquest govern.
Aquest govern ja ha redactat 16 decrets llei en dotze mesos, 9
aquests set mesos de 2012, i l'Estatut d'Autonomia diu que és un
instrument legislatiu provisional previst per a situacions
d'extraordinària i urgent necessitat, un mètode excepcional, la
qual cosa no va amb la praxis que du aquest govern. Ja ho hem
manifestat en repetides ocasions i, per tant, és una opinió no
escoltada.
Quines són les darreres normes que estableixen l'estructura
orgànica bàsica del Servei de Salut? Primer, un acord de Consell
de Govern d'un pla d'ordenació de recursos humans, de
novembre de l'any passat, que va suposar la desaparició de la
gerència d'atenció primària de Mallorca. Un segon decret, de 9
de desembre de l'any passat, on es canviava l'estructura orgànica
del Servei, on, per exemple, es creaven les gerències territorials,
fa sis mesos. Un acord de Consell de Govern on s'adscrivia el
personal i els centres de salut a aquestes gerències territorials,
de gener d'enguany. Un decret llei, el 3/2012, de mesures
urgents per a la reestructuració del Servei de Salut, a finals de
març d'enguany. I un decret que acompanyava aquest decret llei.
És a dir, són cinc referències importants en aquests darrers
vuit mesos, vuit mesos; ara fa quatre mesos, demà farà quatre
mesos, que vàrem assistir aquí al Parlament a un debat de
validació d'un decret llei que canviava l'estructura, que
modificava tres lleis, la Llei de salut, la Llei de pressuposts, la
Llei del sector públic instrumental, a més de derogar el Decret
de garanties de temps de demora en la resposta d'atenció
sanitària, conegut com de llistes d'espera. O sigui fa quatre
mesos que el Partit Popular va dur aquí a debat un decret llei i
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un decret, per quin motiu? Doncs evidentment nosaltres tenim
la hipòtesi, la creença d'una crisi política que va ser quan va ser
francament evident la manca d'enteniment de l'anterior director
del Servei de Salut, el Sr. Bestard, i l'anterior responsable de la
Conselleria de Salut. Les persones són importants, però el fet
venia de la política sanitària que duia la conselleria, nou mesos
de no diàleg, de no consens, d'absència de projecte, de direcció,
de coordinació i una absoluta manca de diàleg amb tots els
sectors, professionals, sindicals, partits polítics, etc.
Tot això tothom sap que va acabar amb el cessament del Sr.
Bestard. I és arran d'això que es dur a aquesta cambra un decret
llei per modificar l'estructura, una estructura on es deia a
l'exposició de motius que l'ib-salut tenia massa autonomia
organitzativa i que hi havia problemes econòmics, que es
necessitava un alt grau de disciplina i que, per tant, era necessari
que la conselleria tengués una intervenció directa sobre la
política sanitària. La conselleria i el Partit Popular ens van dir
aquí, en seu parlamentària, que obtendríem d'això major
transparència en la gestió, que seríem més competitius, major
capacitat de resolució, integració real entre servei i estructura,
seríem més àgils, més estalvi, més coordinació pressupostària,
s'implementarien millor les polítiques transversals, s'evitarien
duplicitats, més eficiència, més eficàcia, tot això eren les
bondats, les bondats d'aquell decret llei que era d'urgent i
extraordinària necessitat.
Algú opinava que no era una bona decisió, que sempre
s'havia de separar la gestió de la part del Servei de Salut de la
part política, sempre es va dir que a Espanya s'havia separat la
funció gestora de la funció política, que es feia un canvi
absolutament a l'inrevés, que s'havien de separar les funcions de
planificació i de finançament, que és el que correspon a l'òrgan
polític, la conselleria, de les de compra, assegurança i provisió,
aspectes per als quals estan dissenyats els serveis de salut i són
les seves funcions. Aquesta opinió no va ser escoltada ni per
activa nio per passiva, no es volia una professionalització de la
gestió, es varen fer determinades crítiques, es varen donar
determinades opinions, però no es va escoltar; un decret llei que
va ser comentat i criticat a tots els àmbits de la gestió sanitària
d'Espanya.
Ara som aquí per debatre la validació o la derogació d'un
nou decret llei per tornar a modificar el Servei de Salut, perquè
evidentment es modifica una llei, quatre mesos després d’haver
validat una altra.
I si em permet una frase un poc per distendre, per què li ha
caducat abans que un iogurt un decret llei, que és una qüestió
seriosa legislativament? Per què li ha caducat abans que un
iogurt? Evidentment, per un fet i una realitat que és la segona
crisi política de la Conselleria de Salut, produïda també per una
mala gestió sanitària, uns pèssims resultats assistencials, una
pèrdua de qualitat assistencial, una desviació pressupostària
important i, entre d’altres coses, un desànim i una crítica
generalitzada de tots els sectors professionals, de tots els sectors
sindicals i que tothom sap que va acabar amb la dimissió de
l’anterior responsable de la Conselleria de Salut.
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Vostè, Sr. Conseller, du aquí una modificació de l’estructura
perquè és conscient del greu error que va cometre el Partit
Popular el mes de març validant l’anterior decret llei, perquè ara
es torna a establir aquesta separació de funcions que a nosaltres
ens pareix molt bé i que coincideix amb l’opinió que vàrem
aportar el mes de març. És veritat que torna la figura del director
general, ha perdut una oportunitat, Sr. Conseller, de recuperar
el Consell General, que era el vertader òrgan de participació del
sector salut, ha perdut una oportunitat, allà hi participaven
colAlegis professionals, sindicats, entitats científiques i altres, ha
perdut una oportunitat.
Presenta un comitè de direcció que té una modificació que
ens agradaria saber, és veritat que desapareixen els
vicepresidents, però també els gerents d’àrea, que era una de les
grans coses que deia el Partit Popular que aportava aquella
configuració. Ara depèn de les propostes que el Sr. Conseller
faci al Consell de Govern. Ningú no diu quin perfil han de tenir
aquestes persones per estar en aquell comitè de direcció, no
sabem si seran polítics, si seran professionals, si seran persones
amb coneixement de gestió sanitària. No ho sabem.
Personalment m’agradaria saber-ho, perquè abans es deia que
s’incorporaven els gerents sectorials perquè tenien experiència
i coneixement.
És veritat que també aquest real decret, decret llei diu que es
recupera, i llegiré textualment, recupera tota la força normativa
i vigència les direccions generals i la secretaria general que
havien perdut amb el decret anterior. Això diu el propi govern.
Vull comentar la disposició addicional segona. El decret
anterior, el de març, modificava dues lleis, la Llei de
pressuposts i la Llei del sector públic, per facilitar l’augment del
sou dels directors dels serveis centrals i de les diverses
gerències per sobre del sou d’un director general. Ara, aquesta
disposició ens diu en quina quantitat estarà aquest augment de
sou, ningú no perdrà res amb relació a allò que guanyaven com
a funcionaris o estatutaris, però n’hi haurà que guanyaran molt
més que un conseller o que el president del Govern, que quedi
clar, discriminació amb relació a la mesura presa amb el conjunt
de treballadors públics de la comunitat autònoma.
És veritat que han suprimit la Sotsdirecció General
d’Atenció Primària per la creació de la gerència, però han creat
també una Direcció de Recursos Humans que no existia.
Com vostè ha fet esment a la Gerència d’Atenció Primària,
que no està en el decret llei, jo vull fer cinc comentaris: primer,
la desaparició de la Gerència d’Atenció Primària aquí, en seu
parlamentària, pel Partit Popular ha estat negada per l’anterior
titular i pels diputats del PP, acab d’escoltar que s’havia comès
aquest error. Només vull fer cinc comentaris: un, no hi ha cap
direcció ni sotsdirecció de gestió econòmica, si cream una
gerència i no hi ha direcció de gestió econòmica, qui gestionarà
el pressupost d’aquesta gerència? Els serveis centrals? Perquè
això no és el que passa als hospitals, no tendran capacitat de
gestió econòmica? Això no té res a veure amb l’antiga, amb la
qual hi havia abans. Es crearà una petita estructura? I dues
preguntes, tots els recursos humans, els equips d’atenció
primària i les unitats de suport que varen ser adscrits als sectors
de Ponent, Tramuntana, Llevant i Migjorn, publicades en el
BOIB el mes de gener d’enguany, tornaran a ser adscrits a la
Gerència d’Atenció Primària? I una altra, queda anulAlat el Pla
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d’ordenació de recursos humans d’atenció primària? Són
preguntes que faig en veu alta que m’agradaria que fossin
contestades.
Vull comentar una altra qüestió, i és que ha perdut una altra
oportunitat, l’anterior decret llei derogava el Decret de garanties
de les llistes d’espera. Vostè, ara fa pocs dies, va dir que no
tenia cap problema, doncs, jo li vull recordar que l’anterior
decret llei derogava aquest decret que era un compromís i una
garantia de l’administració respecte dels ciutadans, dels 180 i
dels 60 dies i això s’ha perdut, ara no hi ha ni compromís ni
garantia, s’ha vulnerat l’Estatut d’Autonomia, l’article 25.3, i,
per tant, estam en una situació que, a dia d’avui, podríem parlar
que hi ha més de 130.000 persones pendents d’una consulta
externa, més de 20.000 persones pendents d’una intervenció
quirúrgica i més de 3.000 persones que fa més de sis mesos que
estan pendents d’una intervenció quirúrgica. I aquesta situació
empitjora cada dia, ho sap el conseller, ho saben els
professionals i ho pateixen els ciutadans. I solucions com tancar
8 quiròfans i 139 llits quirúrgics a son Espases durant quatre
mesos no ajuden a solucionar aquesta qüestió.
Té l’oportunitat, i no ho oblidi, demà incompleixen el decret
llei, el seu decret llei del mes de març deia que es donaven
quatre mesos per fer un nou decret, demà, dia 27 de juliol, fa els
quatre mesos. Si això no li han contat, Sr. Conseller, jo li ho dic,
demà hauríem de tenir un nou decret de garanties, això és el
compromís del Partit Popular i demà aquesta qüestió no la
tendrem.
Nosaltres ens posicionarem, evidentment, serem igual de
coherents, no canviam d’opinió, tenim la mateixa opinió que el
mes de març, vostès jutjaran el paper que han fet els diputats del
Partit Popular perquè el que era negre el mes de març ara és
blanc i el que era blanc ara és negre. Com a mínim deixin que
els digui que quin mal i trist paper han fet vostès, diputats i
diputades del Partit Popular i el nostre president que també és
diputat.
Per cert, no sé, el Sr. Sbert i el Sr. Sansaloni crec que han
quedat absolutament desautoritzats, igual que l’anterior
consellera, i no sé què serà d’ells, si dimitiran o si seran cessats.
Nosaltres, malgrat el que vostès han fet, els volem comunicar
que no podem donar un suport positiu, el nostre grup
parlamentari no pot validar aquest decret llei que ens proposa
una reestructuració pels raonaments que jo els he donat; no
estam d’acord amb el procediment i el Parlament no està per
validar postures, el mes de març és blanc, el mes de juliol és
negre. Nosaltres hem estat coherents, ens abstendrem, que no és
un vot en contra.

I jo, Sr. Conseller, ho torn a dir, sé que comença una nova
etapa, jo, des d’aquesta tribuna, a través d’iniciatives
parlamentaries tres vegades hem demanat un escenari de
consens i de diàleg de tot el sector, el Partit Popular l’ha negat
sempre. Avui mateix té vostè un paper a jugar amb un tema que
es debatrà avui horabaixa i que, per tant, els reptes són amb
vostè, a nosaltres ens tendrà; no hem parlat de qüestions
negatives durant aquest darrer any i esperam tenir un punt de
conversa, d’enteniment que a d’altres moments no va ser
possible. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Fina Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. I, en primer lloc,
també, donar l’enhorabona al Sr. Mesquida com a conseller de
Salut, Família i Benestar Social, agrair-li, donar-li empenta
perquè tengui encerts, perquè vostè és qui dirigeix la salut
pública d’aquest país i per tant sabem que els seus encerts seran
encerts per a tota la salut pública, per tant desitjar-li bona feina.
Ens ha agradat el seu to, ens han agradat les seves primeres
paraules en aquest parlament, però nosaltres no podem obviar
que vostè s’incorpora a un Govern que ja té una història en
aquest país, una història d’un any; vostè no ha parlat
d’herències, però la Sra. Palau sí ha parlat d’herències, i les
herències d’aquest govern al qual vostè ara s’ha incorporat són
les que publica en aquest moment la premsa: “Los capuchinos
de Palma instalan un consultorio médico para los más
necesitados”, això fa un any no hi era en aquest país i ara sí que
hi és, això és una herència d’aquest govern al qual vostè
s’incorpora, això és un problema de sanitat de primer ordre.
Altres coses que diuen ONG tan importants com Amnistia
Internacional, com Metges del Món o com Pro Social: “Menor
de sis anys, extracomunitari, li enviaren una factura de 50 euros
per una atenció urgent”, això fa un any, Sra. Palau, no passava,
això ja és una herència d’aquest govern. “Menor de 16 anys, de
nacionalitat búlgara i sense targeta sanitària li varen cobrar 60
euros per anar a urgències, al seu metge”, així exemples reals,
no inventats, reals, això és una herència d’aquest govern. I
tenim un Govern que té tots aquests problemes, que ha generat
tots aquests problemes i no ens ha dut cap decret ni cap decret
llei en aquest parlament per debatre com podem resoldre això,
en quatre mesos ens du dos decrets d’infraestructura de l’ibsalut, com si el problema d’aquesta comunitat autònoma, de la
sanitat pública fos l’estructura de l’ib-salut.
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Tenim, per tant, població resident sense atenció, amenaces
de tancament d’hospitals públics, llistes d’espera, com ha
comentat el Sr. Thomàs, quiròfans tancats, problemes
d’oncologia que no es tracten, etc., però no tenim cap decret llei
per debatre aquest tema; això sí, insistesc, en quatre mesos dos
decrets llei per debatre l’estructura de l’ib-salut.
I clar, quan un diu què ha passat, què ha canviat en quatre
mesos perquè un govern, constituït només per homes, demani
una altra infraestructura de l’ib-salut? I l’únic que ha canviat és
el conseller, perquè la situació que va generar l’altra estructura,
segons l’argumentació que va exposar la pròpia consellera en
aquest parlament i va defensar en aquell moment un altre
portaveu del grup parlamentari, era: “en una situació conjuntural
de dificultats econòmiques com la que ens trobam, ens obliga a
un elevat grau de disciplina i coordinació pressupostària. I fa
convenient que s’habilitin fórmules perquè l’acció de la direcció
del Govern tengui un reflex més immediat, a fi que les decisions
de la conselleria i del mateix govern siguin immediatament
decisions de servei”. Això va ser l’argument que ens varen
donar per canviar l’infraestructura de l’ib-salut fa quatre mesos,
no el que ha dit la Sra. Palau, que els consellers podien
efectivament modelar la seva conselleria, aquest no va ser
l’argument que va presentar, que va defensar la portaveu del
Partit Popular, perquè no ho podia fer, perquè feia quatre mesos
havien presentat la Llei de pressuposts on podien haver introduït
aquesta modificació.
Seguim, però, un altre dels arguments: “A través d’aquesta
nova estructura es potencia i és essencial per poder garantir la
màxima transparència, la màxima competitivitat i el màxim
grau d’integració de les nostres polítiques”, això eren els
arguments que presentaven. Ara, amb aquesta infraestructura no
es garanteixen aquests arguments, no es garanteixen? O què
passava? Efectivament, aquí el que ens ha demostrat avui el
Govern de les Illes Balears és que no hi havia, no existien
aquests arguments; què existia? Existia una crisi, una crisi dins
la Conselleria de Sanitat, la conselleria té moltes més
competències, però en aquell moment en el departament de
sanitat, i es va utilitzar un decret llei per resoldre un conflicte de
la comunitat autònoma, un conflicte dins el Govern, i això va
ser una utilització perversa d’aquest decret llei. I avui això es
demostra aquí.
Nosaltres ens abstendrem en aquest decret, perquè estam
d’acord amb vostè, creim que aquesta estructura és millor que
l’anterior, però el Govern i el Parlament, a través del vot del
Partit Popular, va utilitzar la figura, que ha de ser extraordinària
i única, del decret llei per resoldre un problema intern de
govern, això és el que va passar fa quatre mesos. I els hauria de
fer empegueir a tots els que varen donar aquest suport. I com a
mínim reconèixer-ho, vostè ha parlat de transparència, Sr.
Mesquida, com a mínim reconèixer que es varen equivocar.
Doncs tenim un decret llei que ens parla del decret llei de fa
quatre mesos, com si no hagués existit; en el decret llei es parla
de la Llei del 2003, però no es parla del decret llei que fa quatre
mesos aquest govern i aquest Grup Parlamentari del Partit
Popular varen suportar, com si no existís. És més, a la nota de
premsa ni es menciona, ni s’anomena, es diu que es modifica la
Llei del 2003, és cert que es modifica la Llei del 2003, però la
deroga un decret, un decret llei de fa quatre mesos; ja que vostè
diu que serà transparent, com a mínim reconeguin el que han fet

1971

anteriorment i siguin transparents, perquè això si ho llegeix
qualcú pareix que aquest decret llei de fa quatre mesos no
existia, ni a l’exposició de motius tampoc. Per tant, nosaltres
pensam que, ja que vostè diu que hi hagi transparència, doncs
que es reconegui que això va ser un error.
I quin és el problema que va tenir en aquell moment la Sra.
Castro, que sembla que vostè no l’ha tengut i jo crec que és molt
positiu, la Sra. Castro no va poder triar el seu equip, això és
conegudíssim, no va poder triar el seu equip. Jo vaig veure, i ho
puc dir ara que ella no hi és i per tant no li afectarà d’una
manera, com, després de tres mesos de ser nomenada consellera,
saludava, per primera vegada, un dels seus directors: es que por
teléfono, deia, las caras no se ven y ahora nos conocemos.
Vostè ha tengut la sort, supòs que ho ha imposat al Sr. Bauzá,
de triar el seu equip, i això és fonamental, perquè la gestió
sempre és dificultosa, però a uns moments com aquests encara
és més dificultosa, i que vostè hagi pogut triar el seu equip i que
vostè hagi pogut aquí defensar el nomenament de la directora de
l’ib-salut li dóna més garanties que a l’anterior consellera. I això
és el que va passar amb el decret anterior, una crisi d’equip, una
crisi dins la conselleria, i es va resoldre amb un decret llei. No
els fa vergonya resoldre això amb aquesta figura que és una
figura extraordinària, única? Sembla que no.
Una de les coses que nosaltres li demanarem, perquè no
esgotarem el temps, és que si, ja que té vostè capacitat
d’intervenció, d’interrompre el debat o d’introduir, que ens
digui quins seran els membres d’aquest Consell de Govern de
la Direcció de Salut, quin és el perfil que vol; supòs que és una
cosa que ja es té pensada, que de fet a l’anterior decret ja existia
amb aquesta fórmula que també es recull en aquest decret i
supòs que vostès ja tenen pensat quin és el perfil, quines són les
característiques que ha de tenir, o quina serà la proposta que
vostè farà al Consell de Govern; per tant, si ens podria dir quin
serà aquest perfil.
I per últim, i ja veurem el torn d’intervenció posterior, el
tema d’atenció primària. També hem de reconèixer que en això
feim un pas endavant, havia desaparegut aquesta Agència
d’Atenció Primària, tots els metges d’atenció primària,
majoritàriament, sinó tots, majoritàriament, d’una forma molt
aclaparadora, demanaven una altra vegada aquesta Gerència de
l’Atenció Primària, fins i tot hi va haver una amenaça de
dimissió colAlectiva i conjunta de tots els coordinadors d’atenció
primària i sembla que això és un bon motiu i és un bon senyal.
Després, dir-li a la Sra. Palau que jo no tenc cap problema,
com a exconsellera, que si vostès em demanen que comparegui
per defensar la meva gestió, ho demanin, i jo vendré; ja li he
referit quatre vegades, en comissió, el Partit Popular no ho ha
fet, ho demani, jo vendré a explicar la meva gestió, no tenc cap
problema, soc parlamentària i puc venir, però no tornin a dir que
no ho volem fer, jo ja ho he dit tres vegades, crec que dues en
comissió i aquesta en Parlament; si volen, ho demanin i jo
vendré, no tenc cap problema de justificar la meva gestió, amb
els seus encerts i les seves equivocacions, com tothom, però jo
no tenc cap problema, no m’ho torni a dir en tot cas, i si m’ho
torna a dir, faci un registre i jo vendré a defensar-la i podrem
debatre, però no torni a dir que jo m’ocult o que jo m’amag, no
ho torni a dir, a veure si posam les coses ben clares.
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I després, demanar-li, Sr. Mesquida, un tema, vostè fa
pràcticament un mes que és conseller, ha parlat molt de sanitat,
a mi m’agradaria també que parlàs molt de serveis socials. La
Sra. Castro va parlar molt poc de serveis socials, a serveis
socials tenim un 25% de persones amb risc de pobresa, tenim
més de 50.000 persones amb discapacitat que necessiten temes
de serveis socials, al marge de la dependència; tenim la
dependència; tenim menors en risc, i per tant, parli també de
serveis socials, no centri la seva única gestió en temes de salut,
perquè serveis socials en aquesta comunitat també són
necessaris.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica, la Sra.
Catalina Palau del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.
LA SRA. PALAU I COSTA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyors
portaveus, veig que els agrada el contingut del decret llei, però
no li donaran suport, com sempre un alt grau de coherència.
Està vist que faci el que faci aquest govern, vostès mai no ho
troben bé, mai no ho encertam. Ara tenim aquí la proposta de
convalidació d’un decret llei que té un contingut que en moltes
coses, essencialment, és el que vostès defensaven, però
òbviament no poden donar suport a cap iniciativa que
procedeixi del Govern del Partit Popular.
Ens parlen una vegada i una altra de crisi política; clar que
hi ha crisi, hi ha crisi en el món, hi ha crisi a Europa, hi ha crisi
a Espanya, a totes les comunitats autònomes, a Balears, a la
sanitat pública de tot aquest país hi ha crisi, però és una crisi
econòmica fruit, entre d’altres factors, d’una mala gestió
política de governs d’esquerres, per tant no parlem de crisi
política interna d’un Govern de les Illes Balears perquè tant de
bo fos aquest el problema que tenguéssim, tant de bo fos aquest
i no el problema real.
La Sra. Castro, jo no sé per què els preocupa tant encara, la
Sra. Castro ja no és aquí. Certament, la Sra. Castro ho ha tengut
molt difícil, ha hagut de pagar els errors d’uns altres i la mala
gestió d’uns altres i gestionar la ruïna no és gens fàcil, i molt
frustrant quan no l’has ocasionada tu. Vull apuntar, ja per
acabar aquest tema, que quan la Sra. Castro ha sortit d’aquest
govern no ha fet com passava amb altres consellers del Govern
anterior, que sortien deixant la cadira del Govern però s’asseien
a una altra cadira que no era de conseller, però continuaven
cobrant un sou cada mes, ...
(Alguns aplaudiments)

... eren recolAlocats i això era la gestió austera que practicava
aquest govern del Sr. Antich.
(Remor de veus)
També ens diuen: trist paper del Partit Popular avui. Sr.
Thomàs, ja li he dit, ni aquest Govern té problemes en rectificar
ni aquest grup té problemes en donar-li suport, si consideram
que les modificacions són positives per a la ciutadania i per
garantir la viabilitat del sistema sanitari d’aquestes illes. Pitjor
paper han fet alguns ocultant sentències del Tribunal
Constitucional per a no voler-les acomplir, això sí que és fer un
paper trist.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Llavors també ens parlen una vegada més, ens diuen de
l’herència d’un any, Sra. Santiago. Tant de bo el problema que
tengués aquest govern ara fos l’herència del darrer any, tant de
bo! Salvats seríem, com salvats són vostès per no haver-se hagut
d’heretar a si mateixos.
(Alguns aplaudiments)
Miri, a Andalusia la cosa és diferents, a Andalusia no ha
tengut tanta sort l’esquerra, s’ha hagut d’heretar a si mateixa i
així els va. Aquí vostès han tengut molta sort.
(Alguns aplaudiments)
Que si haguessin hagut de tornar entrar després dels quatre
anys que varen tenir governant i de la gestió nefasta que varen
fer, tal com diu la Sindicatura de Comptes, i deixant el forat que
varen deixar i els calaixos buits de sous i plens de factures com
varen deixar, no estarien parlant d’herència del darrer any,
perquè no és el problema l’herència del darrer any, ...
(Remor de veus)
I ja per acabar, i ja per acabar, si ho trob, voldria destacar el
que ha estat aquest darrer any de govern que ha rebut aquesta
crítica ferotge per part seva en matèria sanitària; la realitat és
que a dia d’avui no s’ha privatitzat res, no s’ha implantat cap
copagament sanitari, s’està pagant els proveïdors, s’ha regulat
el turisme sanitari, mil milions de deute anuals comptabilitzats
pel Tribunal de Comptes en turisme sanitari, el PSOE no el va
regular, el Govern actual sí. S’ha controlat la despesa sanitària
que abans amb el PSOE era per damunt de la mitjana europea,
i aquí a les illes també s’ha resolt el tema dels desplaçaments
dels malalts, que tampoc no hi estava quan vostès varen sortir.
Això és el que ha fet el Partit Popular amb un any de govern,
i no els vull recordar, perquè ja n’hem parlat altres vegades,
avui no és el dia, i a més no tenc temps, quines són les
conclusions que va treure la Sindicatura de Comptes dels seus
quatre anys de govern. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Palau. Torn de contrarèplica, Sr.
Thomàs.

1973

Ho demani al Sr. Mesquida si està d’acord que s’ha deixat
de citar programadament, en el programa de detecció precoç del
càncer de mama? Per què hi ha un programa de prevenció si no
es citen les dones cada dos anys? Ho sap, Sr. Mesquida, hi està
d’acord? Estic convençut que no.

EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Veig que, Sra. Palau, les coses li
duren molt poc, però molt poc, li han durat un quart d’hora,
menys, la meitat, la meitat.
Nosaltres, ja li hem dit, hem de ser una mica coherents i els
que no han estat coherents han estat vostès; nosaltres ens
abstenim, no ens oposam, que hi ha una diferència qualitativa
important, qualitativa important. La situació era la mateixa i
vostès tenen solucions diferents.
Miri, clar, vostè puja aquí i diu el que diu, diu el que diu, i
clar, què vol que parlem de què hem perdut el dret a l’atenció
sanitària com a dret de ciutadania? Què vol que parlem de què
els immigrants irregulars han perdut el seu dret a l’atenció
sanitària? Que el Sr. Conseller, i jo no esper, diu que por
encima de su cadáver, eh? Això és el que vostès han legislat.
Vol que parlem del copagament farmacèutic dels pensionistes
o de l’augment dels crònics? Vol que parlem del copagament
del transport no urgent o del material protèsic o dels tractaments
dietètics? Vol que parlem de la disminució de cartera de serveis,
amb la introducció del copagament a la cartera de serveis?
Bé, és que això ha passat en aquest país des del mes de
març, no s’ha de tenir molta memòria. Vol que parlem de
tancament de dos hospitals públics a les Illes Balears? O vol que
parlem del tancament dels centres de salut a les cinc i mitja, que
estic convençut que el Sr. Conseller tampoc no hi està d’acord
amb això? O vol que comencem a parlar de drets dels
treballadors? La pèrdua de drets econòmics per incapacitat
temporal, aspecte molt sensible en àmbits assistencials;
l’augment de jornada, els treballs en dissabtes, la pèrdua del dia
de descans, el no lliurament de guàrdies mèdiques,
l’acomiadament de personal eventual interí, la disminució del
32% de la carrera professional, la pèrdua d’un 7% de sou que
representa la paga de Nadal, la imposició del cèntim sanitari o
la pèrdua de drets i garanties, que són molt importants?
Eliminació del Defensor de l’Usuari, del Decret de garanties de
demora, que era un compromís i una garantia; del suport
d’associacions de consumidors; l’eliminació del Consell
General; la imposició d’una taxa per una targeta fantasma, una
targeta fantasma, o la pèrdua de qualitat assistencial?
Perquè el Servei de Salut té una funció i és donar atenció
sanitària. Vol que parlem de les 140.000 persones que estan
pendents d’una consulta externa o de les 20.000 persones que
estan pendents d’una intervenció quirúrgica o de les més de
6.000, de 3.000 que estan pendents de sis mesos? Això no
passava fa un any, no passava, això és decisió seva i del seu
Govern, les decisions es prenen, a mi no em faran creure
cançons. El sistema sanitari és sostenible i ens volen fer creure
que només es sostenible amb copagaments, amb reducció de
cartera de serveis i amb gestió privada, i a mi no m’hi duran
aquí, ni a mi ni al Partit Socialista.

Està d’acord que en el seu hospital de Manacor es torbin
més d’un any a fer una colonoscòpia? No. És que això ha passat
aquest darrer any, aquí, a les Illes Balears, no parlam de Múrcia,
València o Madrid, parlam de les Illes Balears.
O com han gestionat els recursos humans dels directius! Jo
ja he perdut el compte, el Sr. Mesquida nomenarà el cinquè,
cinc, la mà té cinc dits, el cinquè secretari general en un any del
Servei de Salut, la principal empresa pública d’aquesta
comunitat autònoma, amb 14.000 empleats. Se’n vagi al sector
privat, a veure si consideren seriós que en un any una empresa
de 14.000 empleats tengui cinc secretaris generals; estic segur
que li diuen que no hi estan d’acord.
D’això és del que parlam, no parlam d’altres històries. Però
mentrestant vostès introdueixen el cèntim sanitari, deducció
d’un 15% de la quota íntegra del tram autonòmic d’IRPF per
contractació d’assegurances privades, bé. Per cert, els vàrem dir
aquí que en els pressuposts hi mancaven 211 milions, no ho vaig
dir jo, jo també, però ho va dir el director general de Pressupost
de la Conselleria, del vicepresident Sr. Aguiló, ho va dir
públicament. I ara de què ens assabentam? Que ja tenen un
forat, ja tenen un bon forat, que passa dels cent milions, ja ho
reconeixen. Per què? Jo els ho dèiem que faltaven doblers, ara
després veurem en el següent punt com es fan els jocs
d’artificis, val, perfecte, però si vol parlarem del que han fets
vostès o deixat de fer el darrer any.
Per què a mi evidentment que m’interessa recuperar la
Gerència d’Atenció Primària que vostès varen negar per activa
i per passiva la seva desaparició, però m’interessa que estigui
ben dotada, perquè sense director de Gestió Econòmica, que
sempre n’hi havia hagut, qui gestiona el pressupost? Un altre?
Qualsevol sap que una empresa que té pressupost té la seva
direcció de gestió econòmica, si és a una altra banda dubtes
tenim, dubtes tenim.
I li torn a dir, Sr. Conseller, vostè va dir que no tenia cap
problema a donar a conèixer les llistes d’espera; demà es
produeix un incompliment del Decret Llei del mes de març, que
era que vostès es donaven quatre mesos per modificar el decret
que derogaven, demà; no tenim cap coneixement d’aquest nou
decret. I és més, vostè no ho sap, però jo li recordaré, aquesta
cambra va prendre un acord parlamentari, que és que el Govern
donaria...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Thomàs, li preg que vagi acabant, per favor.
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EL SR. THOMÀS I MULET:
Un segon i acab.
... donaria les llistes d’espera cada tres mesos, el Partit Popular
també ha incomplert aquest acord parlamentari. Vostè ara té
l’oportunitat de recuperar-lo.
I jo, per acabar, només dir, Sra. Palau, el seu, ara no el trob,
el seu programa electoral, del Partit Popular, que jo sí que m’he
llegit, diu, que és del mes de maig de l’any passat, diu: “A pesar
de la situación económica de las Islas Baleares, nosotros ...”,
patapam, patapam, papam, i entre d’altres coses, diu: “...
mejoraremos las listas de espera a todos los niveles”, això diu
el seu programa electoral. Ja sabem que és paper banyat, però
miri, jo li vull recordar. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Transport. Ara es paga el transport per a rehabilitació,
persones majors de 70 anys, que han estat operades, que al cap
de quatre o cinc dies els donen l’alta mèdica, però que han de
continuar amb temes de rehabilitació o tenen un fill o una filla
que els dugui o han de pagar l’ambulància; això fa un any no es
pagava.
Productes farmacèutics, els jubilats, i a més, si paguen 10
euros i només els en toquen 8 han de continuar pagant i ja els ho
tornarà l’administració pública quan li vagi bé; això no és
copagament, Sra. Palau? Què és copagament per a vostè?
En relació als estats de compte que vostè també fa
referència, doncs jo li he de dir que les crítiques són semblants
a les de l’any 2003, 2007, i, si no, no només miri el document
del 2007-2011, sinó també el del 2003-2007, amb una
diferència, que de moment no hi ha cap sentència, i del 2003 al
2007 ja tenim una sentència de sis anys de presó, això és una de
les diferències que nosaltres tenim.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Fina
Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, president. Sra. Palau, quan diu no sé què, que hi ha
destitucions i que després es colAloquen a cadires, supòs que es
refereix que l’any 2007, quan tots els directors generals que
anaven a llista d’espera del Partit Popular i havien de cessar, els
varen nomenar assessors, es refereix a aquesta pràctica, es
refereix a aquesta pràctica, una pràctica molt habitual, no sé
quina pràctica? Nosaltres això no ho vàrem fer, la nostra
coalició no ho va fer, la nostra coalició no ho va fer i, si no, ho
demostri, la nostra coalició hi va haver gent que va anar a l’atur.
(Remor de veus)
Hi va haver gent que va anar a l’atur, vostès sí que ho van
fer, no sé si es refereix a aquesta pràctica o a una altra.
Copagament? Copagament, vol escoltar copagament, la
targeta sanitària no és copagament? Fa un any no es pagava i ara
es paguen 10 euros. Què és això si no és copagament?
Quan a un menor, que he llegit abans, quan a un menor se li
fan pagar 50 euros per una torsió urgent, no és copagament?
Escolti, un menor, extracomunitari però resident, no era un
turista, era un menor que vivia cinc anys aquí, va néixer aquí,
però no tenia nacionalitat; això no és copagament, 50 euros? I
a què li diu vostè copagament, Sra. Palau? Això és la seva
herència, ja li he dit l’herència que teníem.

Sr. Mesquida, nosaltres, a més sempre ens renya, el seu grup
parlamentari sempre renya, ja se’n donarà compte, ens deia que
li donàssim un sí o una abstenció, li deim que ens abstenim i ens
renya. Nosaltres votarem amb una abstenció, teníem, no sabíem
si un vot positiu crític o una abstenció, farem una abstenció,
perquè pensam que aquesta estructura que vostè proposa és una
estructura semblant a la que nosaltres utilitzaríem, amb qualque
tipus de matisos, perquè si vostè creu que efectivament els
problemes reals que té la nostra sanitat pública amb aquesta
estructura vostè els pot envestir millor, nosaltres, doncs no
volem en contra d’això, però serem una oposició dialogant, per
tant el convidam que ens convoqui sempre que vulgui per veure
si podem resoldre els problemes conjuntament; volem ser
raonables, però també farem l’oposició que ens pertoca.
Nosaltres defensam una sanitat pública, una sanitat universal
i de qualitat i tot el que s’allunyi d’aquest perfil a nosaltres ens
tendrà davant i li discutirem i li debatrem. Tendrem molt en
compte les seves paraules i també el convidam que aquesta llista
d’espera, ja no li demanam que tornem al decret o que vostè
torni al decret de les llistes d’espera, però sí que hi ha un acord
parlamentari de fa tres mesos, que no està derogat, està
incomplert per part d’aquest Govern al qual vostè s’ha
incorporat, i que ho faci, utilitzi aquest acord parlamentari que
es va utilitzar durant dues legislatures i cada tres mesos faci
pública la llista d’espera de la nostra comunitat autònoma.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Santiago.
Passarem a votar. Votam.

“Els caputxins de Palma instalAlen un consultori mèdic per
als més necessitats” Això no és ni de Franco, això és de la
postguerra, o de ..., bé, no del Franco de les darreries, de la
postguerra! A les esglésies, consultoris mèdics per als més
necessitats, tal vegada el conseller, que és una persona
cooperant, no fa falta que vagi a Àfrica, pot fer la cooperació
aquest any aquí, amb aquesta herència que tenim d’aquest Partit
Popular, amb aquesta sanitat que amb un any ha estat
pràcticament destrossada.

33 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.
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