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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda. Si us sembla bé començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, presidenta, Ares Fernández substitueix Beatriu
Gamundí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Qualcuna més? No?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Presidenta..., sí i no, m’explic. En teoria jo som la titular
de la Comissió de Salut, però per si aquest canvi encara no
s’ha fet efectiu o no en té constància... li faig saber que, en tot
cas, vendria en substitució de la diputada Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, nosaltres tenim aquí ja pel Grup Parlamentari
Mixt Patrícia Font.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Idò bé, idò encara a dia d’avui venc en substitució seva.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Gràcies. Qualcuna més? No? Idò començam.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 1909/20, complementada
amb l’escrit RGE núm. 1918/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut a Pere
Garau i millora de les instal·lacions de l’actual, així com de la
resta dels centres de les Illes Balears; i RGE núm. 1917/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a la construcció d’un nou centre sanitari a
Pere Garau.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1909/20,
complementada amb l’escrit RGE núm. 1918/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nu
centre de salut a Pere Garau i  millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels
centres de les Illes Balears.

Per defensar la primera proposició no de llei, RGE núm.
1909/20 intervé, per part del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Tania Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA.  MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats i diputades. El
centre Pere Garau és un dels centres de salut amb més usuaris
de Palma; dóna atenció a prop de 26.000 ciutadans d’aquesta

ciutat. Des de fa anys aquest centre de salut pateix
deficiències i el dèficit de manteniment és alarmant, amb
problemes d’humitats, sales tancades per insalubritat, parets
desplomades, climatització deficient, incompliment de
normativa d’accessibilitat i evacuació, i també plagues de
rates. És evident, i així ho han denunciat diferents col·lectius,
la urgent necessitat de realitzar feines de reparació i
rehabilitació de les instal·lacions per poder garantir-ne l’ús en
condicions de seguretat i salubritat mentre no es construeixi
un nou centre. 

La situació d’abandonament que pateixen molts de centres
de salut i unitats bàsiques de les Illes Balears és conseqüència
de la deixadesa de la Conselleria de Salut a l’hora de realitzar
un correcte o un mínim manteniment. Aquesta deixadesa del
govern d’esquerres impedeix que a dia d’avui es pugui garantir
la prestació d’un servei essencial com és la salut pública de
qualitat a un entorn que compleixi amb els requisits mínims de
salubritat i seguretat tant a treballadors com a usuaris,
especialment en el centre en qüestió. És necessari i urgent que
la Conselleria de Salut prengui mesures per tal d’arreglar totes
aquestes deficiències de manera urgent.

Per tot això, per tots aquests motius, el Grup Parlamentari
Popular sol·licita que el Parlament de les Illes Balears insti la
Conselleria de Salut a la construcció d’un nou centre de salut
a la zona de Pere Garau de Palma, i que mentre no es faci
instam la urgent i immediata reparació  dels defectes
estructurals i de salubritat d’aquest centre.

En el segon punt demanam a la Conselleria de Salut la
urgent reparació dels aires condicionats dels centres de salut
i unitats bàsiques d’atenció primària de les illes de Mallorca,
Eivissa, Menorca i Formentera.

En el tercer instam la Conselleria de Salut a dotar de
sistema de climatització aquells centres de salut i unitats
bàsiques d’atenció primària de les Illes que manquen d’aire
condicionat o calefacció.

En el quart, a realitzar un correcte  manteniment del
sistema de climatització dels diferents centres de salut i
unitats bàsiques d’atenció primària.

I finalment en el cinquè instam a garantir la seguretat del
personal sanitari i dels usuaris dels centres de salut i unitats
bàsiques d’atenció primària a les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. S’ha presentat conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt l’esmena RGE núm. 4410/20. Per a la seva defensa té
la paraula, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Juli Dalmau.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001909
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001918
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, presidenta. Crec que per tots ara mateix és
coneguda la situació del centre de salut de Pere Garau, i  a
grans trets es pot resumir com que ha quedat obsolet, en
aquestes alçades, després de les diferents reformes que s’han
realitzat en anys anteriors. En aquest sentit, i davant d’aquesta
realitat, la prioritat ara mateix de l’ib-salut és trobar una nova
ubicació per construir un nou centre de salut a la barriada de
Pere Garau. Aquesta és una de les prioritats que com bé deia
ocupen i preocupen l’ib-salut, de la mateixa manera que
ocupen i preocupen també l’Ajuntament de Palma, i en aquest
sentit, segons informació que tenim, ja s’han celebrat c inc
reunions entre ambdues administracions per poder trobar una
sortida a aquesta situació. 

El principal problema per poder materialitzar el que avui
tot apunta que sortirà aprovat en aquesta comissió de Salut és
trobar un espai, un solar que permeti la construcció d’un nou
centre de salut a la barriada de Pere Garau. El principal
problema, com bé deia, és la densitat de població i de
construcció que hi ha en aquesta barriada, i que dificulta poder
trobar una nova parcel·la que permeti la construcció d’aquest
nou centre de salut.

Dit això, en relació amb la PNL presentada pel Grup
Parlamentari Popular, donarem suport, com no pot ser d’una
altra manera, al primer punt, el que de qualque manera justifica
la presentació d’aquesta PNL, el punt que es refereix a la
construcció d’un nou centre de salut a la zona de Pere Garau,
i votaríem en principi en contra del segon i el tercer punt, en
relació amb tots els punts que fan esment o menció a
qüestions relatives a la climatització dels centres de salut, en
primer lloc perquè entenem que desvirtuen el debat sobre la
qüestió del centre de salut de Pere Garau, que és el centre de
salut que motiva aquesta proposició no de llei; també perquè
sembla que fa extensiva aquesta problemàtica a tots els
centres de salut de les Illes Balears, i també perquè entenem
que aquests punts d’acord que trasllada el Grup Parlamentari
Popular a la seva proposició no de llei topen amb el Pla
d’infraestructures que estan executant ara mateix la
Conselleria de Salut i l’ib-salut, i vull recordar només un
seguit de dades en relació amb la previsió de l’ib-salut en
relació a aquest pla d’infraestructures.

En primer lloc s’ha de posar de relleu que té una previsió
de 34 milions d’euros que s’executen en diverses actuacions;
destaquen el centre de salut de Son Ferriol, 209.000 euros; el
Carme, 270.000; Bons Aires, 40.000 euros; Trencadors, a
Llucmajor, 240.000 euros; Pollença, 58.000 euros; Artà,
71.000 euros; unitat bàsica de Santa Margalida, 95.000 euros;
Sant Llorenç, 131.000 euros; Consell, 66.000 euros;
Montuïri, 16.000 euros; Sant Joan, 11.000 euros; després
4.700.000 euros a l’Hospital Psiquiàtric; 4 milions d’inversió
a l’Hospital de Manacor; 372.000 euros per al nou hospital
d’atenció intermèdia a Felanitx; el projecte de recuperació de
l’Hospital de Son Espases, que l’any 2020 preveu una inversió
de 3.500.000 euros; 1.200.000 euros a l’antic hospital Verge
del Toro de Menorca; a més de obres de construcció d’un nou
edifici a l’Hospital de Can Misses.

Per tant crec que amb aquesta previsió que està portant a
terme, està materialitzant ara mateix l’ib-salut, aquests punts
de qualque manera toparien amb aquesta realitat. Per tant
votaríem en contra, o en principi votaríem en contra
d’aquests..., dels punts segon, tercer i quart. I al punt cinquè
hem presentat una esmena; es refereix a la seguretat del
personal sanitari, no especifica quin tipus de seguretat, en un
terme ampli. Crec que és un punt que en aquest sentit en
aquesta comissió ja hem tractat, s’ha generat una certa
unanimitat en aquest sentit, es va aprovar una proposició no de
llei, també una esmena durant el debat de pressupostos en
aquesta comissió, i la setmana passada mateix el gerent de
l’ib-salut firmava amb la Policia Nacional un conveni per
incrementar la seguretat del personal sanitari quan realitza la
seva tasca professional.

Per tant, en relació amb el debat d’aquesta primera PNL,
el posicionament del Grup Parlamentari Socialista seria el que
he traslladat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. També per a la defensa
d’aquesta esmena, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que el centre de salut
de Pere Garau ha quedat obsolet; atén una població de més de
25.800 persones, de les quals 3.877 són menors de 14 anys i
estan inclosos dins el programa de l’infant sa. 

Tots coneixem, no només pels mitjans de comunicació
sinó qualsevol persones que hagi visitat el centre, les
condicions en les quals està. És un centre que atén moltíssima
població; és evident que Pere Garau i els barris veïnats han
tengut un augment de població, a causa de processos de
gentrificació que es produeixen a la nostra ciutat, i el centre
no s’ha pogut adaptar a les necessitats de la població, que va
cada vegada més en augment, no només en el tema d’infància,
sinó també amb les de gent gran. L’augment de persones dins
les consultes dificulta l’atenció, provoca malestar no només
als usuaris i usuàries, sinó als professionals. Llavors s’ha de
trobar una solució. 

Per la nostra part, agraïm aquesta PNL presentada pel
Partit Popular, i que també més tard podrem debatre per part
d’El Pi, en relació aquest centre de salut, i evidentment és
urgent trobar una solució i que l’Ajuntament de Palma posi a
disposició un solar, entenem que hi ha dificultats, però
evidentment hem de donar suport al primer punt d’aquesta
proposició de llei en relació amb la construcció  d’un nou
centre de salut, i mentre que no es pugui trobar aquest solar
adient, fer les reparacions necessàries. Aquí es refereix a
defectes estructurals i de salubritat, hi ha campanyes que són
més fàcils de fer, n’hi ha d’altres que són més complicades,
però evidentment s’han de dur a terme.
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Respecte dels punts segon, tercer i quart, exactament igual,
no ho repetiré per no fer més ús del temps del que ja ha
comentat el company del Partit Socialista, perquè anam en la
mateixa línia.

I en el cinquè, evidentment, hem de garantir la seguretat
del personal sanitari, dels usuaris de tots els centres de salut
i unitats bàsiques d’atenció primària de les Illes Balears en
tots els sentits. Aquest any parlam de riscs biològics, de riscs
psicosocials, de qualsevol tipus d’agressió que es pugui
produir en aquest àmbit d’atenció primària, també hospitalària,
però bé, ens cenyirem a la proposta que vostès fan.

En definitiva, crec que hem d’enviar un missatge clar, un
missatge que des d’aquí reclamam, com no pot ser d’altra
manera, que hi hagi un nou centre de salut a Pere Garau per
donar solució a la problemàtica que tenim actualment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara també per a la defensa
d’aquesta esmena, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies Sra. Presidenta, i de manera molt breu,
és a dir, no massa més coses a afegir del que ja s’ha dit i
respecte una qüestió molt concreta, que crec que, a més, és
unànime dins aquesta sala i dins aquesta comissió, que s’ha de
construir un nou centre de salut, amb això tots  hi estam
d’acord, amb tota la complexitat del món mundial, que sí que
la té, perquè parlam precisament d’una zona de Palma que és
de les més urbanitzades i on segurament més mancança de
solars pertinents hi ha. I, per tant, trobar un solar que sigui
pertinent, precisament per donar cabuda a un centre de salut
que sigui més gran que el que hi ha, que ha quedat totalment
obsolet, per donar serveis a una població que ha crescut
considerablement en proporció tal vegada a altres zones de
Palma, evidentment té les seves dificultats, que crec que ja la
conselleria coneix perfectament bé, i només d’ara sinó de
temps enrera. Precisament avui horabaixa parlam de dues PNL
que parlen del mateix, de la necessitat d’aquest nou centre de
salut, que repetesc, que hi estam tots d’acord. I crec que això
és important.

Sí que ja els companys signants de les esmenes han
manifestat el sentit del vot, sí que demanaríem votació
separada dels diferents punts. Entenem que n’hi ha un de clau
que és el primer, evidentment és el que feia referència, és a
dir de manera genèrica crec que tots hi estam d’acord i per
tant, passem especialment als que no estam d’acord i que
d’aquí surti la proposta per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara també per a la defensa de
l’esmena per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Sílvia Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, perdó, no ho he entès. No, que deia que, en
definitiva, crec que el debat ja està fet i està clar i hi estam
tots d’acord. No conec personalment aquestes instal·lacions,
però no dubt que el testimoni que aquí s’expressa tant amb
aquesta proposició, com amb la que debatrem a continuació,
deixa molt palès que hi ha una infraestructura sanitària de
primera importància, pel fet de ser al centre de Palma, que
requereix una inversió molt important i em consta, com vostès
han explicat, que el Govern hi treballa i que, malauradament,
no sempre és fàcil trobar les ubicacions adequades per poder
fer instal·lacions d’aquest tipus.

Per tant, res a dir, jo també suportaré o demanaria la
votació separada dels punts i, en definitiva, donarem suport a
la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Juanma Gómez,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. Jo,
com que més o manco veig els posicionaments dels grups que
donen suport al Govern i, a més a més, presenten una esmena,
un altre grup parlamentari, m’imagín que aquesta no..., així
com ve redactada no prosperarà, però he anat a mirar la
següent proposició no de llei que l’acompanyada, que serà
objecte de debat prou superposat, o paral·lel, a aquest i fa que
el nostre posicionament com a grup parlamentari sigui prou
més vehement del que s’ha exposat aquí, i diré per què.

No perquè els dos grups parlamentaris facin una expressió
i una anàlisi, quasi una composició de del lloc de la situació
deplorable en què es troba aquest centre de salut, i no només
perquè no està adequat a les necessitats reals de l’entorn del
barri, per a l’atenció que pertoca en qualitat i en eficàcia als
usuaris, perquè té una sobredimensió d’usuaris, sinó per les
conegudes situacions de manca de salubritat i de seguretat. La
seguretat no és una seguretat només d’agressions, la seguretat
és que una rata va caure quasi a sobre d’un usuari, o que es
descascarillen les parets, o que el mobiliari està deteriorat, o
que està brut. Això és una qüestió també de seguretat, la
humitat és seguretat, manca d’aire condicionat, són condicions
de seguretat de risc laboral, de manca de seguretat. Ho dic
perquè s’ha esmentat aquí una seguretat i un protocol de
seguretat amb la Policia Nacional, uns protocols de seguretat
per garantir als treballadors, i aquí parlam de treballadors i
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usuaris, o jo entenc que la cosa anava almanco per aquí, amb
les condicions.

I aleshores entenem que quan... i vostè... el meu grup
parlamentari ha fet una recerca de documentació, una petició
abans de venir a les comissions, amb temps, i els llegiré la
resposta que ens ha donat la Conselleria de Salut sobre aquest
tema. Quan li demanam el tema de quins projectes té la
conselleria envers la reubicació del centre assistencial i del
centre de salut de Pere Garau, ens contesta que “el Pla
d’infraestructures contempla aquest tipus de rehabilitació i es
troba en negociacions amb l’Ajuntament de Palma des del
2016"; quatre anys, és difícil, per tant, trobar un lloc. El que
s’ha de plantejar fins i tot és tal vegada ampliar un poc més la
zona, evidentment per ventura no és Pere Garau, per tal vegada
hem d’anar a l’altra banda del carrer Manacor i per davant la
Guàrdia Civil, aquell tros, que és zona verda, agafam un tros de
zona verda per a l’interès general d’un centre de salut, perquè
és molt difícil trobar evidentment..., i em consta que
l’Ajuntament de Palma ja ha tengut un debat fins i tot per
trobar una ubicació, que és el Metropolitan, com a únic espai
gros, que se’ls passava pel cap que podia donar suport i em
sembla que no ha anat correcte.

Però quan a la mateixa conselleria li demanam en quins
terminis té prevista l’actuació per dur a terme i per donar una
resposta als usuaris  i, per una altra part, li demanam quines
mesures de seguretat per als usuaris i de salubritat es
prendran, ens contesta, les dues preguntes separades, la
mateixa resposta: “El Servei de Salut garanteix la seguretat del
personal sanitari i usuaris de tots els centres de salut i
s’intenta solucionar amb la major celeritat qualsevol incident
que es produeixi als centres sanitaris”. És a dir, no ens
contesta, ni ho sap, “la major celeritat” en dret seria un
concepte jurídic indeterminat.

Però és que, a més a més, quan es demana aquí en aquesta
proposició no de llei, arreglar temes d’aire  condicionat o
arreglar temes de seguretat o arreglar un tema de calefacció,
estam a punt d’entrar supòs que el fred ja l’hem passat, ja
entram... aquí ens plantejam que aquí hi ha un projecte
d’infraestructures, sí, i el Grup Parlamentari Socialista ens ha
relatat una relació del pressupost, no ens ha dit quan, que és el
que es demana, quan? I aquí es demana que sigui immediat, que
és la resposta que crec que hem de donar, sobretot per als
usuaris.

Però és que no només ens hem assabentat pels mitjans de
comunicació, ens hem assabentat pels mitjans de comunicació
perquè fins i tot han tret fotografies de la xarxa social dels
usuaris, però és que SIMEBAL, SATSE i el col·legi mateix
diuen que prenguin mesures parlant pels treballadors ja, que es
troben allà cada dia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, li queda un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per tant, jo entenc, no sé si acceptareu l’esmena..., - ja
acab, presidenta-, no sé si acceptareu l’esmena, la cinquena jo
crec que desvirtua prou, però bé. Nosaltres donarem suport a
la proposició no de llei i ja dic, a la següent, que va en la línia
de reforçar la primera, també hi donarem suport.

Insistesc, crec que és una mesura d’urgència, és una
qüestió de donar terminis i immediatesa a aquest pla
d’infraestructures, que no ens diu quant s'implica. Crec que dir
tot el Pla d’infraestructures que té la Conselleria de Salut a
tota l’illa de Mallorca, el que fa és posar el ventilador d’un fet
immediat que s’ha de solucionar, que és el l’objecte d’aquesta
proposició no de llei que és la del centre de salut de Pere
Garau.

Per tant, ja manifest que si votau per separat em sembla
correcte, donarem suport al contingut global de la PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Creo que estamos ante otro ejemplo
de la incapacidad de este govern de gestionar de forma eficaz
las materias que tiene encomendadas. 

Mientras durante un año han pagado un servicio  de
ambulancias aéreas que no se está prestando en los términos
contratados, permitiendo el enriquecimiento de la empresa
que presta el servicio con muchos menos costes de los
contratados, resulta que tenemos centros de salud obsoletos
con goteras, techos que se caen y hasta con ratas.

Lo lamentable es que ya empieza a normalizarse esta
situación de dejadez absoluta en los servicios públicos, es
decir, ya no lo vemos como una situación excepcional, sino
que es algo generalizado, ya no solo en salud sino incluso en
todas las consejerías podemos encontrar ejemplos como éste.

Lo de las instalaciones obsoletas es ya algo familiar
prácticamente en todos los ámbitos competenciales, podemos
hablar de centros de salud, podemos hablar de depuradoras, de
instalaciones eléctricas o de lo que queramos. Y lo más grave
es que ahora no estamos en crisis, ahora la comunidad recauda
o debería recaudar, según sus previsiones. Entonces, ¿qué
ocurrirá cuando entremos en recesión y realmente el
presupuesto sea más ajustado, si ahora con lo que hay no
tienen para poder dar un servicio mínimamente decente?
Porque es que ya hablamos de un tema de salubridad.

Tampoco será excusa que el Gobierno de España nos
discrimine por falta de sintonía, ¿eh?, porque es que son los
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mismos, son los mismos los que están en el Gobierno de
España que los que están aquí.

Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues que hay una falta
de gestión y una dejadez y una incapacidad por parte de los que
están dirigiendo los servicios públicos para prestarlos con un
mínimo de garantías.

Yo, por supuesto, votaré a favor de esta iniciativa, pero me
faltan también plazos porque al final pues podemos pedir la
luna, pero si no se concreta pues no sirve de nada.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té  la paraula la Sra. Lina Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull
aclarir simplement per què nosaltres hem presentat una PNL
i el Partit Popular n’ha presentada una altra. 

Nosaltres pensam que el primer punt del Partit Popular ens
sembla extraordinari i la resta també, ja els dic que els
votarem a favor. El que passa és que, vist el que hem vist i el
que hem après els darrers mesos, pensam que si apuntam o
afinam les nostres peticions és més probable que ens les
aprovin des dels partits... els diputats que representen el
Govern de les Illes Balears que no si demanam generalitats
perquè efectivament el pressupost és limitat.

Per això nosaltres ens hem centrat exclusivament, i
després ja ho explicaré, en el centre de Pere Garau.

Sr. Gómez, no és que la nostra PNL vagi en el sentit de
reforçar la primera, la nostra té força per si mateixa. El que
passa és que van seguides en el temps, perquè la vida està
plena de casualitats, com vostè sap perfectament, però són
dues PNL individuals i cadascuna amb la seva passió, la seva
intenció i la seva necessitat que s’executi o que arribi a bon
terme.

Pensam per això que tal vegada..., se’ns ha dit que podria
ser absurd o que retiràssim una PNL o retiràssim l’altra,
nosaltres pensam que no, que cadascú té la seva manera de ser
i la seva manera de defensar aquestes iniciatives.

Per això nosaltres després explicarem la nostra, perquè
pensam que tot és prioritari, que tot és important, però hi ha
coses que són urgents i quan parlam de Pere Garau
precisament parlam d’una urgència, emergència i de tot allò
que ja hauria d’estar fet fa estona.

De totes maneres vull dir que bé, que ens encanta aquesta
PNL que presenta el Partit Popular i, per tant, a tots els punts
els direm que sí. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar entenc. 

Per tant, un cop recomençada la sessió, si així pertoca,
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepten les esmenes presentades, té la paraula la Sra. Tania
Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, anunciam que
acceptarem l’esmena presentada pels grups parlamentaris que
donen suport al Govern, però hem de matisar que és curiós
que esmenin el text, proposant el canvi per “continuar
garantint” quan saben que al centre de salut de Pere Garau no
han complit i no han garantit les condicions mínimes de
manteniment i de salubritat que han d’oferir a pacients i
treballadors. 

No entenem per què no donen suport als segon, tercer i
quart punts perquè són propostes assumibles i de fet són
obligacions de la Conselleria de Salut, no acompleixen amb el
manteniment dels sistemes de climatització als centres i és
evident que no volen quedar obligats per mandat parlamentari
a fer aquest manteniment.

De totes maneres volem agrair el suport dels diferents
grups a aquesta iniciativa del Grup Popular i... i moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Acabat el debat passam idò a la votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 1909/20.

Vots a favor? Ah, amb l’esmena acceptada...

(Remor de veus)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Acceptam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò passam al primer punt? D’acord.

Punt 1. Vots a favor? Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2. Començam a votar. 
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Vots a favor? Molt bé.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt 3.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 4. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I punt 5.

Vots a favor?... amb l’esmena, amb l’esmena incorporada.
Punt 5 amb l’esmena incorporada.

Vots a favor? Entenc que és unanimitat.

Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1917/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou centre
sanitari a Pere Garau.

Tots seguit passam al debat de la segona proposició no de
llei previst a l’ordre del dia d’avui RGE núm. 1917/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a la construcció d’un nou centre sanitari a
Pere Garau.

Per a la seva defensa intervé pel grup proposant la Sra. Lina
Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament i, com deia fa uns minuts, pensam que tota la
sanitat d’aquestes illes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
de Formentera és prioritària, és important, és imprescindible
que tota l’atenció primària estigui en condicions, que els PAC
estiguin en condicions, però hi ha coses que són urgents. Per
això nosaltres hem centrat la nostra petició i la nostra PNL en
aquest PAC de Pere Garau de Palma.

Com dèiem, i s’ha dit també aquí, amb la vehemència que
caracteritza alguns diputats i que nosaltres per suposat també
hi volem posar a la situació que viviu el centre de Pere Garau,
no és d’ara, fa estona que pateix una situació que no voldríem
per a la nostra salut ni per als nostres infants ni per a la nostra
zona allà on visquem, ni per a cap dels ciutadans d’aquesta
terra: parets de cartró guix, hi ha risc d’enfonsament, hem vist
la rata al conducte de ventilació i corrent pels passadissos
com els pacients, allà on varen llevar aquesta paret hi ha un
forat, aquest forat no s’ha tapat, les rates grosses poden tornar.
A més, hem de recordar que hi havia un rosegador
concretament a pediatria.

I, bé, ni Cort té solar, per una banda deien que sí el Cinema
Metropolitán, llavors que hauran de sortir de la zona on havien
dit en principi, ni res de res. Nosaltres el que demanam és que
s’arregli el més aviat possible aquesta situació, que és
d’emergència, i que pensam que efectivament com se senten
ells, els habitants de Pere Garau, hi ha ciutadans de primera i
ciutadans de segona. Segurament no consentiríem que a una
altra zona de la capital, sobretot si hi ha turistes, hi hagués un
centre de salut en aquestes condicions. Hi ha persones de fora,
però hi ha persones de fora d’una manera i de l’altra, i crec que
és urgent que això s’arregli.

Per tant, hem de recordar... el Sr. Gómez de Ciutadans deia
que des de l’ib-salut li han tramès que es dóna el servei amb
tota seguretat, també a nosaltres ens han dit que és amb
absoluta normalitat. Jo no sé quina normalitat hi ha aquí quan
parlam de l’atenció que es dóna fins i tots als infantons.

Per tant, nosaltres diríem que es deixin de guerres. Hem
escoltat Antoni Noguera que deia que no se’ns dóna ni un euro
per la Llei de capitalitat, etc.; que s’arregli això, i per altra
banda nosaltres esperam que els diputats i les diputades ens
donin suport. 

Hem de recordar que existeix efectivament pla
d’infraestructures d’atenció  primària; vostè ha parlat dels
euros que es destinaran a cada un dels centres de les Illes
Balears, contempla una inversió d’1,2 milions d’euros en onze
nous centres de salut a Mallorca, però és que no hi és, el PAC
de Pere Garau, no està ni pressupostat, és a dir, no és d’ara
aquesta situació que es viu. Per això pens que tendran raó quan
diuen que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. Ens
pareix que no és una prioritat i que ho hauria de ser, que els
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30.000 usuaris, o 25.995, se senten oblidats, i que és urgent
fer reparacions o un centre nou el més aviat possible.

Per això nosaltres presentam aquesta proposició no de llei,
que se centra exclusivament en el centre de Pere Garau,
perquè pensam que així el cost no és tan elevat, i ja anirem
demanant si és de mica en mica durant la legislatura tot allò
que considerem que és urgent, prioritari i important.

Per tant, primer: el Parlament de les Illes insta el Govern
-que és la proposta d’aquesta PNL- a realitzar de forma urgent
totes les obres de manteniment i  millora que siguin
necessàries per garantir la seguretat dels usuaris i dels
professionals, que, no ho hem d’oblidar, també pateixen i
treballen al centre de salut de Pere Garau. El Parlament de les
Illes, el segon punt, insta el Govern i l’Ajuntament de Palma
a impulsar les actuacions que calguin per trobar un nou
emplaçament per al centre de salut de Pere Garau el més aviat
possible. I el Parlament -com a punt tercer- de les Illes insta
el Govern a incloure el projecte per a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau al Pla d’infraestructures d’atenció
primària previst per a l’any 2020; per tant pensam que aquest
pla d’infraestructures, que ja ens va bé, ha de tenir en compte
que Pere Garau no pot seguir ni un minut més així, no
m’agradaria dur el meu fill allà; bé, els meus ja són grans, no
van a pediatria, però no m’agradaria haver-los-hi de dur i que
els caigui una rata al damunt.

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que ens donin suport.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. S’ha presentat conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt l’esmena RGE núm. 4411/20. Per a la
seva defensa té la paraula en primer lloc el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Juli Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, novament, presidenta. En primer lloc, sense
desmerèixer aquesta proposta en relació amb l’altra, ha
coincidit que s’han debatut el mateix dia, però des del Grup
Parlamentari Socialista volem manifestar novament en aquest
debat que la situació del centre de salut de Pere Garau no és
per res la més adequada per a l’atenció als usuaris d’aquest
centre de salut, i que per tant requereix que es repensi aquesta
infraestructura. Evidentment s’han posat damunt la taula quins
són els problemes perquè això es pugui portar a terme, i esper
que des d’aquest... de la celebració d’aquest debat i amb les
mesures o amb les propostes que avui aprovam amb aquestes
dues proposicions no de llei es pugui accelerar encara més, si
escau, la negociació o les converses entre l’Ajuntament de
Palma i la conselleria per tal de trobar un espai que d’una
vegada permeti ubicar aquest nou centre de salut i superar tots
aquests problemes que hem estat comentant al llarg d’aquest
debat.

En aquest sentit hem signat una esmena conjunta tant el
Partit Socialista com Unides Podem, MÉS per Mallorca i
Grup Mixt, Gent per Formentera, al punt segon, on fa
referència només a continuar impulsant aquestes actuacions
que el punt 2 comenta en relació amb el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Palma, perquè és vera que no s’ha de
partir des d’avui de zero en aquest sentit sinó que ja van fent
feina, i el que demanam és que continuïn amb aquestes
actuacions i que el més aviat possible puguin resoldre o trobin
aquest nou espai, i que d’una vegada es pugui iniciar la
construcció d’aquest nou centre de salut i que per tant es pugui
incloure també dins el Pla d’infraestructures, i per tant també
es pugui quantificar econòmicament el cost d’aquesta nova
infraestructura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. També per a la defensa d’aquesta
esmena, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, coincidesc amb la Sra.
Pons a centrar el debat, amb una passa rere l’altra. Avui parlam
del centre de Pere Garau, un altre dia parlarem d’una altra
infraestructura o d’un altre programa. I és evident, i ho hem
comentat abans, que la situació d’aquest centre de salut és
inacceptable i s’ha de millorar, s’ha de cercar un nou espai,
s’han de fer obres de millora, en aquests moments de
manteniment i sobretot donar una solució a llarg termini.

Vostè ha fet referència a unes declaracions. Jo crec que no
és el moment de queixes i sí d’actuacions, perquè si ens
queixam al final no s’arreglen les coses.

No coincidiríem que si fos un centre que atengués turistes
estaria millor. Crec que no ha de ser aquesta la prioritat o
almanco per descomptat per Unides Podem no ho és;
qualsevol persona que s’atengui dins aquesta comunitat
autònoma ha de tenir el dret a tenir unes instal·lacions dignes
i uns centres de salut, unitats bàsiques i PAC que estiguin en
condicions. Crec que no ha de ser aquest el criteri.

Per la nostra banda evidentment estam d’acord amb la
proposta, hem fet aquesta esmena conjunta que esperem que
es pugui acceptar, però certament és important enviar un
missatge molt clar que és imprescindible pitjar l’accelerador,
que el com més abans possible no sigui molt més enllà del
necessari, perquè realment aquell centre de salut ja fa estona
que hauria d’estar arreglat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa
d’aquesta esmena per part del Grup Parlamentari MÉS per
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Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Res més a afegir al que ja s’ha dit fins
ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per a la defensa d’aquesta mateixa
esmena, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Sílvia
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Subscric  el que ha dit el Sr.
Ensenyat, res més a afegir, ja ha estat explicada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Per al torn de fixació de posicions té la
paraula el Grup Parlamentari Ciutadans.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, sí. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Tania Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poc més a afegir, però únicament
anunciam que votarem a favor de la iniciativa del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, una iniciativa
pràcticament igual que la del Grup Popular que hem debatut
anteriorment. Això demostra la preocupació que ha provocat
el malestar del centre Pere Garau entre la població i els
diferents grups polítics.

El primer punt d’aquesta proposició no de llei insta a
realitzar de forma urgent totes les obres de manteniment i
millora que siguin necessàries per garantir -i remarc garantir-
la seguretat dels usuaris i dels professionals que treballen al
centre. Curiosament els grups d’esquerres no esmenen aquest
punt per demanar que es canviï el text per “continuar
garantint”, com sí que ho han fet a la proposta del Grup
Popular. A una mateixa petició, si ho demana el Partit Popular
presenten esmena, i si no ho demana un altre grup no hi ha
esmenta. 

Però sí que han presentat una esmena per continuar
impulsant actuacions per trobar un nou emplaçament per
construir un nou centre. Ara bé, el fet de continuar impulsant
actuacions per trobar un nou emplaçament no els eximeix, no
eximeix la Conselleria de Salut de fer un manteniment
correcte del centre actual.

I per acabar he de dir que votarem a favor dels tres punts
que proposa l’autora de la iniciativa. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Ara donam la paraula al Grup
Parlamentari Ciutadans, té la paraula el Sr. Juan Manuel
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Abans he fet una exposició sobre les
raons generals del nostre posicionament com a grup
parlamentari, que hi donaríem suport. També anuncii, i
estalviam bastant de contingut expressat abans, que donarem
suport als tres punts tal com estan redactats.

Tot i que se centra en el centre de Pere Garau crec que era
una oportunitat abans per pensar, tal com ho tenien plantejat,
que hi ha deficiències importants en tema de climatització; per
tant per això deia que era important o he posat aquesta
vehemència, però ni molt manco vull menysprear la
proposició no de llei que fa El Pi. A més a més que es dugui
a aquesta comissió crec que el debat fa que es faci més ressò
i més força a una situació que pel que es veu el Grup
Parlamentari Socialista no reconeix com a... I més que no
estava en el Pla d’infraestructures, es veu que no estava
pressupostat i que a més a més... Vull dir que es donen certes
condicions, evidentment, que s’han de millorar, que hi ha unes
denúncies explícites de la situació de manca de seguretat per
als  usuaris, sobretot, i de salubritat, que crec que són
importants.

A nosaltres com a grup parlamentari -em consta que altres
ho han fet- ens va bé fer una cosa, a part de demanar
documentació abans de venir a una comissió o dur a terme una
pregunta, i és demanar què opina el mateix Govern des de la
conselleria sobre aquesta situació, crec que ja he esmentat
quina ha estat la resposta.

Però també feia una altra cosa i és visitar les instal·lacions
i els serveis públics. Jo recoman perquè tengueu una
consideració real, o que almanco pugueu complementar un
poc més l’autocrítica, que els visiteu, ho dic per si no us fieu
del que du l’oposició  aquí, del que diuen els agents socials
com SIMEBAL, SATSE i el col·legi; és a dir, els casos de
Pere Garau són casos prou instats sobre el que ha passat, i
quan vosaltres feu una esmena i feu una esmena que diu
“continuar”, que és habitual, foteu un “continuar” a les dues
esmenes i ja tenim una esmena presentada, perquè això el que
vol dir és que ja ho fem, però ho seguirem fent.

Jo crec que és important que es faci..., quan es denuncien
casos, abans que es presenti una PNL, insistesc, casos
denunciats que vénen d’enrera, que s’han argumentat aquí, prou
solvents per part dels grups que presenten una PNL, o que li
donen suport, jolin, jolin, con el “continuar”. Però bé, és
legítim per part de cada un fer el discurs, com ho és per a mi
també.

Nosaltres donarem suport i demanarem que també es faci,
perquè crec que a més a més almanco treure endavant la gran
problemàtica que té el centre de Pere Garau i sobretot perquè,
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com que s’han rebutjats els punts 2, 3 i 4, que no afectaran
millores immediates d’altres centres, almanco arreglarem,
maldament no ho tengui contemplat a curt termini la
conselleria, arreglarem el tema de..., o..., però esper que es
pugui arreglar el tema de Pere Garau.

Jo crec que hem de donar suport als altres dos punts, al 2
i al 3, tot i si s’accepta l’esmena o no, perquè quedar-se només
amb les intencions quedarà prou mutilat, entenc jo. I sí que
encoratjaré, nosaltres ens reunirem amb la consellera i
l’instarem perquè comencin..., el nostre grup municipal també
ho farà, que comencem a plantejar-nos una altra ubicació,
maldament s’hagi d’estirar un poquet. Estic ben segur que els
usuaris de la barriada de Pere Garau s’estimaran més travessar
el carrer Manacor, maldament no sigui la seva barriada, abans
de tornar esperar tanta estona per tenir un centre de salut,
perquè és molt difícil, no només els que vivim a Palma, el que
vulgui gestionar la política municipal, es veu que els primers
que han cercat un solar i han anat a instar la possibilitat de
cessió d’aquest solar han estat els primers regidors i no hi
són, i no hi ha solars i molt manco a Pere Garau, és la zona de
Palma amb major densitat de població, fins i tot en edificació
vertical, amb la qual cosa és molt complicat.

Nosaltres farem aquesta línia constructiva i proactiva amb
la conselleria i la instarem que estudiï la possibilitat d’ampliar
un poc més el trasllat d’aquesta ubicació a un solar que sigui
propi del mateix Ajuntament de Palma i que ho pugui fer, per
ventura s’ha de fer una ordenació, o s’ha de desqualificar, o
s’ha de fer qualque tipus de modificació, però crec que és
immediat, sinó no tendrem solar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara procedeix la suspensió de la
sessió durant...

(Remor de veus)

Perdó. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc minuts.
Perdona.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, presidenta. Bueno, nosotros en la misma linea
que en la PNL anterior, consideramos que es de urgente
necesidad prestar los servicios de salud de una forma..., no sé,
cumpliendo los mínimos requisitos de salubridad. Por tanto,
en consonancia con lo que hemos hecho en la PNL anterior,
votaremos también a favor de esta. A pesar de que el punto
primero ya se encuentra incluido en el punto quinto de la
proposición anterior; a pesar de que el punto segundo
introduce al Ayuntamiento de Palma para encontrar un nuevo
emplazamiento “el més aviat possible”, concepto
indeterminado que no garantiza que se lleve a cabo en un plazo
concreto; y que el punto tercero está superado con el punto
primero también de la iniciativa anterior, que precisamente el

punto quinto y el punto primero son los que han sido
aprobados por unanimidad.

Por tanto, parece que es bastante inútil esta PNL, pero aún
así, teniendo en cuenta que va en la linea de lo anterior,
votaremos también a favor.

También animaría a los grupos que sustentan al Gobierno
a dejarse de justificar lo injustificable y a reconocer que no se
trata de continuar haciendo algo, sino de hacerlo, que no se
está haciendo. En este caso la seguridad no está garantizada, se
ha caído el techo, hay ratas. Por tanto, “continuar garantizando
la seguridad” me parece un eufemismo sin sentido. ¡Que se
empiece a garantizar la seguridad, de una vez por todas!

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Ara procedeix a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman si
els grups proposants volen la suspensió o si continuam.
Continuam.

Un cop recomençada la sessió, pertoca la intervenció del
grup proposant, té la paraula la Sra. Lina Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ribas, usted me empieza a
hacer mucha gracia, me parece muy graciosa cuando dice
que esta PNL es inútil, o sea espero que no se traslade esta
información que usted da a los habitantes, muchos de ellos
inmigrantes es cierto, de la zona de Pere Garau. Nosotras
la hemos preparado con toda la pasión y toda la necesidad
y hemos centrado, vuelvo a decir, hemos puesto el foco en
el PAC de Pere Garau y no nos hemos ido a otros PAC,
porque hay un Plan de infraestructuras, que, como ha dicho
el Sr. Dalmau, y es lo que él me podría haber dicho si yo
hubiera hecho una petición general, que hay 1,2 millones
para 11 centros de salud de las Islas Baleares.

No es preocupi que de mica en mica, passa a passa,
nosaltres reivindicarem tot el que faci falta i si hem de
presentar PNL, gotita a gotita, pasito a pasito, tacita a
tacita, ho farem per aconseguir tot allò que volem. I dic que
me fa gràcia amb tot l’afecte, vostè ja ho sap, perquè ja vaig dir
ahir en el Ple que jo, diputats i diputades, crec en el consens,
en l’amor i en la unió.

Dit això, estic d’acord amb la Sra. Martín, de Podemos,
que, efectivament, no hi hauria d’haver diferències, però vostè
sap que hi ha diferències. Igual que hi ha diferències en la
neteja a una zona de..., no només aquí, sinó a moltes ciutats
europees, no és el mateix anar a una ciutat, a un centre de la
ciutat que anar a un altre i amb els centres de salut passa una
mica això. Ha crescut? Idò ho haguessin solucionat, no deixin
créixer, no ho sé, hi ha moltíssimes coses que haguessin pogut
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fer i que no s’han fet. No la mir perquè em referia a això, és
una reflexió que faig aquí en comú.

Totalment d’acord que el primer punt de les PNL que són
semblants, només en el primer punt, li dic al Partit Popular,
però insistesc que trob que era imprescindible presentar-ho
per separat, perquè nosaltres volem aconseguir això ara i demà
ja comptarem i ja veurem què passa.

Nosaltres acceptarem l’esmena, és vera que aquest
“continuar impulsant” és una mica reiteratiu, vostès sempre
volen el reconeixement, nosaltres els ho fem i és vera que
cerquen solars, però també és vera que no els han trobat. Però
bé, a nosaltres ja ens va bé aquesta esmena de “continuar
impulsant”, i esperem que sigui el més aviat possible, perquè
si jo hagués dit “dentro de tres meses” m’haguessin dit que no
i, a més, és impossible que en tres mesos tenguéssim aquesta
ubicació, ara tal vegada amb quatre i mig, amb una mica de
voluntat ho aconseguim.

Així que nosaltres acceptarem l’esmena i vull donar les
gràcies a tots els diputats i diputades d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per tant, entenc que es voten
conjuntament amb l’esmena acceptada, o votam punt per punt?
Podem votar conjuntament amb l’acceptació de l’esmena en
el segon punt, és així? D’acord.

Idò vots a favor? Perfecte.

Vots en contra no n’hi ha.

Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1917/20, relativa a la construcció d’un nou centre
sanitari a Pere Garau.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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