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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem aquesta
sessió de la Diputació Permanent i, en primer lloc, es demana
al Grup Parlamentari Popular si hi assisteixen els seus titulars
o si hi ha qualque substitució per un suplent. Sí.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, Sr. Presidente. Mauricio Rovira substituye a Jaime
Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

Grup Parlamentari Nacionalista-PSM?

Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?

Grup Parlamentari Mixt?

Començarem, idò, aquesta Diputació Permanent amb el
debat sobre la Proposició no de llei número 3291, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la
construcció de l'hospital d'Inca. 

El debat se substanciarà de la següent manera: En primer
lloc intervendrà el representant del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM per un temps màxim de 10 minuts per fer
defensa de la seva proposició no de llei; seguidament
intervendrà el representant del Grup Parlamentari Socialista per
fer la defensa de la seva esmena i posicionar-se pel que fa a la
proposició no de llei presentada; després ho farà el representant
del Grup Parlamentari Popular per defensar la seva esmena i
posicionar-se en relació a la proposició no de llei. Després
intervendran els grups parlamentaris que no hagin presentat
esmenes per fixar la seva posició. Seguidament tornarà a
intervenir el representant del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM per dir si accepta o no accepta les esmenes presentades.
Si s'obri debat, intervendran en torn de rèplica i contrarèplica
els diferents grups parlamentaris. En qualsevol cas, el
representant del Govern pot intervenir en qualsevol moment del
debat; si ho fa, se substanciarà una qüestió incidental.

Algun aclariment?

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3291/98, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la construcció
de l'hospital d'Inca.

Començarem, idò, aquesta sessió de la Diputació Permanent
i, en primer lloc, per defensar la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a la construcció de l'hospital d'Inca té la paraula el seu portaveu
Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc crec que és obligat justificar la
urgència de sol•licitar una reunió de la Diputació Permanent
del Parlament que, als efectes, té les atribucions del Plenari,
donada aquesta urgència per les declaracions recents, de fa
unes setmanes, tant del ministre de Sanitat, el Sr. Romay
Beccaria, com del director territorial de l'Insalud, el Sr.
Rodrigo de Santos, els quals manifestaren que l'Insalud no
tenia intencions de finançar la construcció de l'hospital
d'Inca si el Govern de les Illes Balears no participava en el
seu cofinançament. Concretament es va arribar a
materialitzar aquesta petició en 1.350 milions per fer
l'hospital d'Inca i 1.300 milions anuals per mantenir-lo.

Clar, aquí hi havia hagut, ja hi ha hagut, distints
pronunciaments del Parlament: des de l'any 1987 el Pla
d'ordenació sanitària ja preveia tres nous hospitals a l'illa de
Mallorca, Manacor, Inca i Palma, per aquest ordre, i varen
causar sorpresa aquestes declaracions. Per tant, entenem que
el Parlament no pot estar de vacances quan s'estan gestant
els pressuposts generals de l'Estat de l'any 1999 i crèiem
imprescindible un nou pronunciament del Parlament, que
pensam que serà per unanimitat, per instar el Govern de
l'Estat perquè, en presentar els pressuposts a finals de
setembre o principis d'octubre, ja prevegi una consignació
pressupostària que faci possible l'inici de la construcció de
l'hospital d'Inca.

Vull dir, així mateix, que hem notat una gran
descoordinació entre administracions governades pel mateix
partit. La cara de sorpresa del conseller de Sanitat que sortia
a la foto quan, d'una manera..., no era nocturna però
podríem dir que amb nocturnitat i traïdoria, el director de
l'Insalud feia aquesta oferta de cofinançament, demostra que
aquí hi ha hagut una certa descoordinació. 

En tot cas, ens sembla que aquesta proposta del ministeri
és un tant insultant per als ciutadans de les Illes Balears,
donat el dèficit de la sanitat pública a Balears, del qual
parlarem a continuació. Bé, el més recent, com que s'ha fet
públic a principi de maig d'enguany, és un estudi d'un
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el
Sr. Jaume Puig Genoll, "La descentralización del gasto
sanitario", allà on calcula el dèficit d'infraestructures
sanitàries per comunitats autònomes; ell calcula el que
anomena índice de déficit relativo, que ha avaluat que a les
Illes Balears és el més baix de totes les comunitats
autònomes. Si considera que aquest índex mitjà hauria de
ser 0,99, a Balears estam a 0,605, molt per davall de la
segona de les darreres classificades, de tal manera que
també calcula la despesa sanitària per persona i aquí diu que
hi ha un gran dèficit que estima en 10.000 pessetes anuals
de mitjana per cada habitant; respecte de les comunitats
autònomes més afavorides aquest dèficit arribaria a les
16.000 pessetes anuals per persona, afirmant que Balears no
només rep menys doblers, sinó que en aquest moment som
la comunitat que necessita més inversions sanitàries perquè
tenim el major dèficit. El mateix Javier Rodrigo de Santos,
el director territorial de l'Insalud, deia que aquestes
diferències, amb l'entrada en funcionament del Palma II,
s'agreujaran però que només ens acostarem a la mitjana. I
acaba el Sr. Puig Genoll dient que es requeriria l'assignació
d'un volum de recursos situat entre el 5 i el 8 per cent del
pressupost públic per igualar el dèficit sanitari que tenim a
les Illes Balears.
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Bé, això ja ve a corroborar el que ja teníem d'estudis
anteriors. Aquí manejam les "50 estrategias de mejora. Insalud
Baleares, 1995-1997"; manejam el programa funcional del
segon hospital de Palma de Mallorca, allà on dades oficials
confirmen que la despesa de l'Insalud a Balears està molt enfora
de la mitjana. Per no cansar-los, els citaré la despesa mitjana de
l'Insalud corresponent a l'any 1993: Balears, 65.678 pessetes
per habitant; conjunt de l'Estat, 75.631 pessetes per habitant,
10.000 pessetes més, i això que aquest any hi havia prevists
2.626 milions d'inversions a l'hospital de Manacor, és a dir, que
un any fortament inversor de l'Insalud a Balears, 2.600 milions
per a l'hospital de Manacor, encara vàrem tenir un dèficit de
10.000 pessetes per persona. Multipliquin per 760.000 habitants
i tenim un dèficit anual de més de 7.600 milions de pessetes
que l'Insalud deixa d'invertir a Balears respecte de la mitjana.

Bé, aquí, entrant a justificar la necessitat de l'hospital d'Inca,
ja no és un tema nou. El Pla d'ordenació sanitària, publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 6 de juny del 87, ja
establia la necessitat de construir tres nous hospitals, per aquest
ordre: Manacor, Inca i Palma. Clar, aquí hi ha hagut una
lentitud exasperant a l'hora d'arrabassar inversions al Govern de
l'Estat, podríem dir que hem arrabassat les inversions a cop de
manifestacions: recordin la gran manifestació de Manacor. Per
cert, de l'hospital de Manacor, en va decidir la inversió el
Ministeri de Sanitat el juny de l'any 1987, estava prevista
l'entrada en funcionament l'any 1994 i es va inaugurar l'any
passat, deu anys des del moment de la presa de decisió. Del
Palma II, el Ministeri de Sanitat en va decidir la inversió el juny
de l'any 1989; avui llegim que està prevista la seva entrada en
funcionament l'any 2000, onze anys més tard de la seva decisió.
Durant tot aquest temps hem patit, els ciutadans de les Illes
Balears hem patit tot aquest dèficit d'infraestructures. 

La realitat, també en dades oficials, les darreres de l'any
1994 que figuren en aquests informes, és que a Balears els llits
de l'Insalud, propis de l'Insalud més els concertats, varen ser de
2,74 per 1.000 habitants, és a dir, que cada 1.000 habitants
teníem a l'Insalud, mitjançant recursos propis i concertats,
posava a la nostra disposició 2,74 llits per habitants; en el
conjunt de l'Estat eren 3,46, una diferència important. Si
comparam amb Alemanya, 7,55; França, els veïnats, 5,58; és a
dir, que estam a distàncies abismals d'Europa.

Aquí hi ha una altra qüestió important, també, i és a l'hora
de calcular les necessitats d'inversió per habitant, el nombre
de llits necessaris per cada habitant, i és el tema de la
freqüentació hospitalària, és a dir, el nombre d'ingressos a
hospitals per cada 1.000 habitants i per cada any. La dada és
espectacular i il•lustra, més que res, les necessitats que
tenim, perquè si en el conjunt de l'Estat espanyol hi ha 94,9
ingressos per cada 1.000 habitants i any, a les Illes Balears
tenim 128,8 ingressos per cada 1.000 habitants i any. Què
demostra, això, també en paraules d'aquest informe? Que
aquí hi ha una gran població flotant que demana uns
hospitals, i de cada vegada és més freqüent que no només
els turistes que vénen de la resta de l'Estat espanyol, turistes,
treballadors de temporada, sinó ja turistes francesos,
alemanys, anglesos, que vénen amb la cartilla i que tenen
una concertació amb Insalud i agafen una insolació o
mengen un esclatassang que els intoxica i van a l'hospital;
hi ha una demanda que augmenta molt aquesta freqüentació.
Per tant, a l'hora de calcular el nombre de llits per habitant
hem de tenir en compte també aquesta població flotant.

Per això, quan el ministre i el director de l'Insalud tornen
a dir que si inverteixen en el Palma II i si a més a més
construeixen l'hospital d'Inca es passaran d'inversions
respecte de la mitjana, bé, primer hem de veure aquest
dèficit que hem arrossegat; segon, el nombre d'usuaris reals
dels nostres hospitals; i, tercer, hem d'anar alerta que no
fiquin un gol. D'aquí que haguem ficat a la nostra proposició
no de llei no només la instància al Govern per incloure en
els pressuposts generals de l'Estat una partida per fer front
a la construcció de l'hospital d'Inca; volem, en el segon
punt, que quedi constància i que el Govern de l'Estat percebi
que els ciutadans de Balears som conscients del fet que aquí
hi ha un dèficit històric d'inversions sanitàries, que tenim un
greuge que està sobredimensionat per la població flotant, i
que aquesta població flotant ha de ser tenguda en compte a
l'hora de projectar les inversions hospitalàries.

Però llavors hi ha un tercer punt, que algú pot pensar que
no ve a conte, avui, i és la necessitat de mantenir l'Hospital
General com a un hospital convencional: aquí parlam de
mantenir els llits de malalts aguts de l'Hospital General, no
volem dir exactament el nombre actual de llits, però sí que
amb un redimensionament volem que el Parlament es
pronunciï a favor de mantenir l'Hospital General, un
hospital al centre de Palma, com a un hospital convencional
amb un nombre de places d'aguts pel següent motiu: Aquí,
quan ells -dic ells...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sr. Diputat.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

...quan Madrid -en paraules del conseller de Treball avui- fa
aquest oferiment de cofinançar l'hospital d'Inca diu "bé, hi ha
una solució: pagau-ne la meitat i pagau el seu manteniment o,
si no, podem fer una altra cosa; per una part, podríem reduir
Son Dureta, que efectivament està sobredimensionat, en aquest
moment, i podríem estalviar 2.486 milions a Son Dureta -em
pens que he llegit per aquí- però, a més a més, ens podríem
estalviar el finançament dels hospitals del complex hospitalari
de Mallorca que ara es financien, l'Hospital General i Hospital
Psiquiàtric, 2.000 milions manco i, a més a més, ens podríem
estalviar 1.000 milions de la Creu Roja". Clar, l'hospital Palma
II són 7.295 milions que diuen que necessitarà per funcionar;
això equilibraria un poquet el pressupost de l'Insalud, ens
acostaria a la mitjana d'inversions, però si ens peguen un ventall
de 2.500 milions a Son Dureta, un altre de 2.000 milions al
complex hospitalari i 1.000 milions a la Creu Roja, vaja quin
negoci, que haurem fet! 

Per tant, creim que el Parlament ha de donar un missatge
clar al Govern, no acceptar la proposta de cofinançament, els
nostres imposts, que pagam perquè gestioni el Govern de l'Estat
amb competències exclusives, els ha d'invertir de la mateixa
manera que inverteix a la resta de l'Estat, no hem de pagar
l'hospital d'Inca dues vegades, i hem d'instar a redimensionar
els hospitals, però no amb una reducció espectacular de places
perquè l'únic que hauríem guanyat és un hospital nou però a
canvi de llevar places que estan en funcionament actualment.

Això és tot, i després de la defensa dels altres grups ens
pronunciarem sobre les esmenes presentades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, per presentar
l'esmena número de registre 3420, té la paraula el seu portaveu
Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull manifestar que
nosaltres estarem totalment d'acord amb la proposició no de llei
que ha presentat el PSM, si bé hem presentat una esmena
perquè creim que també ha de quedar clar el compromís amb
l'hospital de Menorca. 

Des de fa temps a la comarca d'Inca es ve reivindicant la
construcció d'un centre hospitalari per donar cobertura a tots els
ciutadans d'aquella zona. El Parlament, en diverses ocasions,
s'ha manifestat per unanimitat a favor d'aquesta iniciativa, la
darrera pens que en aquesta legislatura. L'Insalud, nosaltres
creim que encertadament, va iniciar primer la construcció de
l'hospital de Manacor i posteriorment l'hospital de Son Llàtzer,
però, una vegada construït el primer i en construcció el segon,
és necessari -pensam, des del nostre grup- és totalment
necessari construir l'hospital d'Inca per pal•liar els dèficits de
llits existents a Balears i que, aquest dèficit, es va començar a
pal•liar, a solucionar, amb els governs socialistes.

L'Insalud va realitzar un estudi de viabilitat del nou centre
d'Inca, estudi que -per cert- el nostre grup no té a pesar
d'haver-lo demanat en diverses ocasions des de fa temps a
la Conselleria, i sembla que, per les declaracions del
director provincial de l'Insalud, es considera necessària, es
considera viable la construcció d'aquest hospital d'Inca. 

Per tant, el nostre grup dóna suport a aquesta proposició
no de llei, com hem dit anteriorment, per tal que s'inclogui
una partida en els pressuposts del 99 en relació a la
construcció d'aquest hospital.

Però volem manifestar i volem deixar clar, com ja ha dit
el representant del PSM, que no estam gens d'acord amb el
fet que aquest hospital es cofinanciï. Si, segons el PP, tenim
un greuge històric respecte d'altres autonomies en relació als
hospitals i l'Insalud no està transferit a la nostra autonomia,
és el Govern central que ha de finançar íntegrament
l'hospital d'Inca i, en cap cas, aquest hospital ha de ser
cofinançat ni es pot acceptar la transferència sense que
l'hospital estigui construït o sense el pressupost per
construir-lo.

El nostre grup ha afegit al primer paràgraf una esmena
que diu que es pressuposti també per a l'any 1999 l'inici de
l'hospital de Menorca. L'Insalud també, igual que en el cas
de l'hospital d'Inca, ha dit que aquest hospital era viable i,
per tant, vull assenyalar que també hem demanat l'estudi de
viabilitat d'aquest hospital i tampoc no se'ns ha facilitat per
part de la Conselleria. Sabem que s'ha dit que aquest
hospital pot estar construït l'any 2006 i, per això, creim que
és necessari que figuri una partida en els pressuposts de
l'any que ve si realment es vol complir aquesta data i veient
un poc el que tarden -com ja s'han posat exemples- els
centres hospitalaris a dur-se a terme. Sabem que hi ha
ajuntaments a Menorca que han ofert terrenys per a la
construcció d'aquest hospital i, per tant, pensam que és
necessari que l'Insalud prengui una determinació el més
ràpidament possible.

Sabem també que hi ha problemes quant a l'ús que es
donarà posteriorment a l'actual edifici, que pertany a la
Tresoreria General en terrenys de l'Ajuntament de Maó
cedits únicament per a ús sanitari; sabem que s'ha parlat del
fet que el Govern de la Comunitat sigui el que faci la
remodelació de l'actual hospital fins que es construeixi el
nou per després adaptar-lo a centre sociosanitari. En relació
a això, igual que el que hem dit en relació a l'hospital d'Inca,
vull recordar que l'Insalud no està transferit i que, aquestes
obres, les ha de finançar l'Estat.
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Vull dir que també estarem d'acord amb el segon paràgraf,
però volem recordar que el dèficit històric en sanitat únicament
va disminuir al final del govern de l'UCD amb la remodelació
de l'hospital de Menorca, remodelació que va ser acabada pel
govern socialista, i que aquesta disminució d'aquest dèficit ha
tengut la seva empenta forta precisament amb els governs
socialistes. Per demostrar això basta recordar, entre altres coses,
que durant el govern socialista es va acabar l'hospital d'Eivissa,
es varen fer els centres de salut de Maó i Ciutadella, es varen
fer reformes important a l'hospital de Son Dureta, es va
construir l'hospital de Manacor, i es va projectar l'hospital de
Son Llàtzer, que no es va poder iniciar fins que l'Ajuntament de
Ciutat no va cedir els terrenys pertinents. Per tant, pensam que
és ben necessari que, una vegada han passat ja dos anys del
govern popular a l'Estat, que aquest ajudi a suportar el dèficit
que tenim en aquesta comunitat.

Respecte al tercer punt, vull manifestar que també hi estam
d'acord, atesa la mancança de llits que tenim a la nostra
comunitat i la necessitat d'un centre d'aquestes característiques
en el centre de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l'esmena del Grup Parlamentari
Popular, número 3421, té la paraula la seva portaveu Sra. Maria
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup ha presentat una esmena de substitució a aquest
apartat tres de la Proposició no de llei i, davant tot, volem dir
que, des del Partit Popular estam perquè es construeixi el nou
hospital d'Inca, des del Partit Popular hem dit per activa i per
passiva, des del batle d'Inca al president de la Comunitat i el
conseller de Sanitat, que des del Partit Popular volem impulsar
la construcció d'aquest hospital perquè consideram que és bo i
que és important per a tota la zona de la comarca d'Inca i, en
aquest sentit, el nostre grup ha impulsat el fet que avui, aquí,
ens reunim la Diputació Permanent del Parlament de les Illes
Balears per tractar una qüestió que consideram de gran
importància i transcendència per a la nostra comunitat en
matèria sanitària.

L'esmena que presentam al tercer apartat, allà on el PSM
proposa que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern a
mantenir els llits de malalts aguts de l'Hospital General,
nosaltres consideram, des del Partit Popular, que seria molt més
encertat fer una altra redacció molt més genèrica que digués
que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear al
fet que, a l'hora d'analitzar i valorar les transferències en
matèria de sanitat i realitzar la reestructuració de la xarxa
hospitalària de les Illes Balears, tengui com a objectiu prioritari
la millora de la qualitat del servei sanitari de cara als ciutadans.
El que en aquests moments no ens sembla correcte, des del
Partit Popular, és que si parlam del fet que es farà un nou
hospital d'Inca, que es farà l'hospital de Menorca, que està en
marxa el Palma II, això vol dir que s'incrementa d'una manera
important el nombre de places, el nombre de llits; si, a la
vegada, estam pendents que Balears ha de rebre les
transferències en matèria de sanitat, crec que és bo esperar,
veure com i de quina manera es produiran aquestes
transferències, fer una reestructuració del sector, posant sempre
l'objectiu final en el fet que s'intenti millorar la qualitat dels
serveis, en el fet que els ciutadans de Balears se n'adonin que
gestionar les competències de sanitat per part del Govern de la
Comunitat millora la gestió, millora el servei i millora la
qualitat i que, en definitiva, l'objectiu que hem de tenir -creim
nosaltres des del Partit Popular- és que, quan un malalt, d'aquí
a uns anys, vagi a una clínica i vegi que s'està gestionant tota
aquesta xarxa hospitalària per part del Govern balear, idò el

malalt se'n pugui anar més satisfet i vegi que, gestionant des
d'aquí, les coses es fan un poquet millor.

Dir ara, en aquests moments, abans de rebre les
transferències que el nombre de llits d'aguts de l'Hospital
General s'ha de mantenir o no s'ha de mantenir, crec que és
ridícul, és el mateix que plantejar que del Departament de
Maternitat de Son Dureta no s'haurà de tocar res, o plantejar
que en el Joan March el tractaments que fan als malalts amb
malalties respiratòries, si allà hi ha cinc metges no s'ha de
tocar cap plaça. Creim que aquest no és el moment, creim
que haurà de ser dins la planificació, l'estudi i la
reestructuració del servei sanitari de Balears allà on es
plantegin aquestes qüestions; crec que en aquests moments
no és el correcte.

I per posicionar-nos respecte als dos primers punts
d'aquesta proposició no de llei, evidentment el PP vol que
el Govern de Madrid, en el pressupost de l'any que ve,
habiliti una partida pressupostària per fer front a l'hospital
d'Inca, i en aquest mateix sentit diré que acceptarem
l'esmena del PSOE que fa referència a l'hospital de
Menorca. El PP vol que també s'habiliti una partida perquè
a Menorca es pugui construir l'hospital. Vull dir que (...)
hauria de canviar el títol d'aquesta proposició no de llei,
perquè el títol diu "Construcció d'un hospital a Inca", i si
afegim el de Menorca també quedaria com a bastant millor
incorporar "Construcció de l'hospital d'Inca i de Menorca".

I quant al segon punt, allà on se'ns planteja que el
Parlament de les Illes Balears constata que existeix un
dèficit històric en matèria de sanitat, això, des del PP fa
molts d'anys que ho deim, hi ha, efectivament, un dèficit
històric en matèria de sanitat i l'únic culpable i l'únic
responsable del fet que això sigui així és aquest partit que
durant molts d'anys ha governat a Madrid, que ha tengut les
Illes Balears oblidades, marginades, amb poques inversions
a tot tipus de nivell: ni carreteres, ni sanitat..., és a dir,
Madrid durant molts d'anys ens ha tengut oblidats. Bo és
que ara avui i aquí tots els grups parlamentaris d'un color i
de l'altre, ara ens sumem a constatar que ha existit un dèficit
històric; no sé jo el PSOE com pot, en certa manera,
reconèixer que durant molts d'anys els seus els han tengut
aquí totalment i absolutament marginats, i tampoc no
entenem massa com és que uns determinats partits que en
teoria han de tenir un programa comú, idò en la història
hagin anat per camins distints, uns cap aquí i un cap allà.
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Dit això, Sr. President, diré que el Grup Popular
evidentment votarà que sí al primer i al segon apartats d'aquesta
proposta, el PP vol l'hospital d'Inca, el PP vol l'hospital de
Menorca i, evidentment, volem que hi hagi partides
pressupostàries en el pressupost de l'any que ve i, evidentment,
volem constatar que aquest parlament manifesti que hi ha hagut
durant molts d'anys un dèficit sanitari a la nostra comunitat i
que és imprescindible per part de l'Estat incrementar les
inversions en matèria sanitària a la nostra comunitat.

I al tercer punt vull dir que, si no s'accepta la nostra esmena
de substitució de l'apartat tercer, el nostre grup no podrà donar
suport a la proposta que fa el PSM perquè trobam que en
aquests moments no té lògica ni té sentit. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar posició, per part del Grup
Parlamentari Mixt... Vol intervenir, Sra. Munar?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des d'Unió Mallorquina donarem
suport a les tres propostes que ens fan respecte a l'hospital
general d'Inca. També al fet que estam totalment d'acord que
tenim un dèficit històric important en matèria sanitària, dèficit
que ens ve de passades legislatures, és cert, però que es manté
també en aquests moments amb el grup del Partit Popular. Vull
dir que ens sembla absurd que el Parlament de les Illes Balears,
amb un govern majoritari del Partit Popular, s'hagi de reunir el
mes de juliol o s'hagin de fer manifestacions d'un batle de la
ciutat d'Inca del Partit Popular davant la Delegació de Govern
del Partit Popular, per demanar el Partit Popular d'aquestes illes
al Partit Popular de Madrid que ens faci un hospital. Els
recomanaríem que es comunicassin a través del telèfon o el fax
per posar-se en contacte sense necessitat de fer manifestacions
tan absurdes i tan ridícules.

Vull dir també que, pel que fa a l'Hospital General creim
que és important que es mantengui aquesta xarxa hospitalària,
però també entenem que si el Govern vol fer un plantejament
global de la sanitat ha de comptar indefectiblement amb els
consells insulars, i molt especialment pel que fa referència a
l'Hospital General, perquè és un hospital del Consell Insular de
Mallorca que tan sols està cedit al Govern amb unes
determinades condicions i per un determinat tema. Qualsevol
canvi de destí ha de passar sens dubte per un acord amb la
nostra institució.

Vull dir també que creim que aquestes reunions d'urgència
no són en absolut necessàries haver-les de provocar en el
mes de juliol, quan hem tingut tot un període parlamentari
en què estàvem tots d'acord amb aquestes propostes, i creim
que és una manera com una altra de fer que institucions no
puguin funcionar, que determinats parlamentaris no puguin
ser avui aquí perquè estan a les altres illes, i en definitiva
ens agradaria poder tractar els temes en períodes
parlamentaris, i sense haver de fer sessions extraordinàries.
De totes maneres he de dir que estam totalment d'acord amb
el contingut, que també hi estàvem al mes de maig, i que li
donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, una mica al
contrari del que s'acaba de dir, sí estimam que sigui
oportuna aquesta convocatòria, perquè permet respondre i
permet donar una resposta que consideram absolutament
necessària a uns pronunciaments que han vengut des del
Govern de l'Estat i des d'alts càrrecs de l'Administració
sanitària, que ens semblen des de tots els punts de vista
impresentables. Són arguments els que aposten pel
cofinançament eventual de l'Hospital d'Inca que cauen pel
seu propi pes. Si l'Administració sanitària de l'Estat opina
que no s'ha de fer l'Hospital d'Inca, llavors ni una part del
finançament ha d'aportar, i si opina que és necessari, perquè
això convé per completar la xarxa hospitalària de les Illes
Balears és obvi que no pot sotmetre aquesta comunitat a la
discriminació de condicionar el fet de completar la seva
xarxa hospitalària a un cofinançament per part de la
Comunitat Autònoma. En definitiva hi ha un reconeixement
implícit que aquest hospital és necessari, però efectivament
hi ha un comportament que el Sr. Sampol ha qualificat
d'insultant, i que jo subscric, respecte que si les Illes Balears
volen hospital, que facin el que no han hagut de fer altres
comunitats, que és cofinançar-lo.

Aquest maltractament per part de l'Administració de
l'Estat no és un fet puntual i de darrera hora. Jo crec que el
grup proposant ha aportat prou dades on s'ha fet palès que,
agafant l'índex que s'agafi, l'index de llits per habitant,
l'índex de despesa sanitària per habitant, resulta que les Illes
Balears estan a una posició històrica de discriminació
respecte de la resta de l'Estat. I estar en una situació de
dèficit històric respecte de l'Estat és molt greu, perquè
efectivament el conjunt de l'Estat espanyol està en una
situació d'endarreriment històric també respecte de la mitja
europea. Això vol dir que en definitiva les Illes Balears
tenen una xarxa sanitària pública molt per davall de la mitja
europea, sent com som una comunitat que la seva renda per
càpita, com sovint es diu a aquest parlament i a d'altres
àmbits, efectivament és comparable a la renda per càpita
europea.
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Això és un fet injust, i és injust molt selectivament des del
punt de vista social. La immensa majoria dels diputats d'aquesta
Diputació Permanent probablement tenen subscrita una
assegurança privada sanitària. I així passa a un ample sector de
la població de les Illes Balears, que és de les comunitats que
més utilitza aquest recurs per suplir les deficiències de la sanitat
pública. Però això és un recurs que no està a l'abast d'aquest
segment de la població de les Illes Balears que no participa
d'aquesta renda per càpita que com a mitja dóna uns índexs tan
fabulosos, i que en definitiva pateix d'una manera quotidiana i
d'una manera molt sensible les deficiències de la nostra xarxa
sanitària. Efectivament aquí és aproximadament,  ho dic perquè
hi ha gent que s'ha sentit ofesa, no té res a veure tenir subscrita
una assegurança privada sanitària, aproximadament un 30% de
la població la té subscrita, i això és un dels índex, si no l'índex
més alt de l'Estat espanyol. Això evidentment és un mecanisme
de compensació de les deficiències de la sanitat pública, però
que insistesc que hi ha un segment de la població, el més
desfavorit, que no pot accedir a aquest mecanisme de
compensació.

Per tant, som insultats com a comunitat autònoma, i amb
unes conseqüències molt negatives des del punt de vista social.
Jo diria que som una mica també insultats i consentits, o en
expressió més popular, banyuts i consentits, perquè en
definitiva no fa gaire el tema de les inversions a les Illes
Balears va ser objecte de debat al Congrés dels Diputats, i aquí
tenc el text del Règim especial per a les Illes Balears, on
efectivament es parla vaporosament del tema d'infraestructures,
però sense aportar res que signifiqui millora precisament per a
aquestes infraestructures que són socialment més sensibles, i en
canvi sí es va rebutjar una esmena a aquest règim especial, on
precisament el que es plantejava era una cosa tan elemental
com que les inversions de l'Estat a les Illes Balears no fossin en
cap cas inferiors a la mitja de les inversions de l'Estat en el
conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Això
va ser rebutjat. Es va aprovar el que es va aprovar. Els que ho
varen aprovar han tornat molt contents, i en definitiva després
ens trobam a l'hora de dur les coses a la pràctica que ens ve
l'Administració de l'Estat, i ens diu que si volem hospital el
cofinancem.

Per tant, i per acabar, vull dir que nosaltres donarem suport
als dos primers punts d'aquesta proposta que ha presentat el
Grup Parlamentari Nacionalista, que si el Grup Parlamentari
Nacionalista admet l'esmena del Partit Socialista també li
donarem suport, en el sentit que s'ha donar suport també a la
necessitat hospitalària de Menorca, però també vull fer constar,
i en tot cas que m'ho aclareixi el grup proposant, l'ambigüetat
calculada de la redacció d'aquesta proposició no de llei, que és
una proposició no de llei, òbviament, m'imagín que pactada
amb el Partit Popular, i que efectivament diu que s'ha de posar
una partida a l'any 99 per fer front a la construcció de l'hospital
d'Inca, però de cap manera diu que no pugui haver-hi una
fórmula de cofinançament. Això no es diu a la part dispositiva,
malgrat que a la part expositiva de la proposició sí es faci
esment que ha estat precisament aquesta fórmula de
cofinançament la que du aquesta proposició no de lli.

Jo vull en qualsevol cas remarcar que fins allà on arriba
la nostra capacitat interpretativa dels textos, aquí el que es
demana  l'Estat és que inclogui una partida per a la
construcció de l'Hospital al pressupost de 1999, però que
evidentment això no significa que les Illes Balears no
puguin participar d'aquest finançament també.

Per tant l'aprovam, molt a l'expectativa de veure com
deriva aquesta qüestió; ens agradaria saber si efectivament
al final hi haurà o no aquesta partida; és a dir la capacitat
reivindicativa del Partit Popular de les Illes Balears i
d'aquest parlament davant l'Estat, la veritat és que ha quedat
en qüestió en temes com el que he esmentat, i en altres tipus
de temes que estan en la ment de tots, i que han estat en el
debat parlamentari del darrer període de sessions, i molt
significativament a la intervenció de la representant del
Grup Parlamentari Popular tampoc no s'ha dit ni mu
respecte de la fórmula de cofinançament, és a dir, s'ha dit
que es donava suport a això, però no s'ha dit clarament que
no s'estigués d'acord en participar en el finançament.

I respecte del darrer punt, que és el tema de l'Hospital
General, nosaltres si es manté l'actual redacció el que farem
serà abstenir-nos. Òbviament si s'agafa l'esmena del Partit
Popular, com que no diu res, jo supòs que es pot aprovar.
Però, per què ens abstendrem? Perquè opinam que una
decisió d'aquestes característiques sobre la funcionalitat de
l'Hospital General, al marge que vengui al cas o no sobre
una proposició més global respecte de completar la xarxa
hospitalària, hauria de ser presa en funció efectivament
d'una visió global de les funcions de cadascun dels elements
de la xarxa hospitalària, i no pensam que sigui prudent fer
un pronunciament com a Parlament de les Illes Balears, que
a més no té cap tipus de condicionament temporal, que seria
una definició sine die de la nostra posició, però a la vegada
volem dir que tampoc no ens semblaria bé que des del
Govern balear s'adoptassin decisions puntuals respecte
d'aquesta qüestió. Jo crec que tot això ha d'anar, insistesc,
dins l'àmbit d'una definició global de les funcions de
cadascun dels elements de la nostra xarxa hospitalària, ha de
ser una decisió pensada i acurada; i ens sembla tan
malament una decisió precipitada d'aquest parlament, que
en definitiva tampoc no tendria excessiva transcendència,
com una decisió precipitada per part del Govern balear. En
aquest sentit, insistesc, amb la seva actual redacció, ens
abstendrem a aquest tercer punt. Gràcies.



12 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 2 / 14 de juliol del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller de Sanitat i obre
qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Venia jo avui matí amb un gran
interès a aquesta reunió de la Diputació Permanent del
Parlament balear per sentir alguns arguments que avalassin
alguns aspectes de la moció que avui es duu a aprovació. Ja està
clar que hi ha un acord respecte de la construcció de l'Hospital
d'Inca, i ja està clar que tots els grups recolzen i han recolzat en
altres ocasions dins aquest parlament la construcció de
l'Hospital d'Inca. I és ver certament que hi ha hagut
manifestacions, tant per part del ministre de Sanitat com per
part del delegat territorial, que han pressuposat que només seria
possible la construcció d'aquest hospital si es produïa una
cofinançació no només en la construcció de l'hospital sinó
també en el manteniment, com ha dit molt bé el Sr. Sampol, és
a dir que suposava l'assumpció d'una despesa anual del voltant
de 1.300 milions de pessetes que s'hauria d'afegir a la nostra
despesa sanitària.

Bé, jo he de dir que davant aquestes manifestacions la
posició del Govern balear ha estat clara, ha estat claríssima, i
amb cara de sorpresa o sense cara de sorpresa, el Govern balear
ha sostengut sempre que el seu posicionament inicial és el de
mantenir que és Insalud qui ha de costejar la construcció
d'aquest hospital i el seu manteniment; i quan vengui la
transferència, dins la transferència ha de venir la part
corresponent del manteniment d'aquest hospital. Però
evidentment hem volgut moure'ns en un terreny de, jo voldria
que no s'interpretàs com de debilitat, sinó d'extremada
prudència, perquè en un moment determinat, dins un conjunt
molt ampli de la finançació del sistema sanitari de les Illes
Balears, pot caber algunes possibilitats que han de ser posades
damunt la taula i valorades, evidentment dins un marc de
compensacions i dins un marc d'inversions creixents que ens
situïn com a mínim a la mitja de l'Estat. Jo estic d'acord amb el
que han dit el senyors diputats i senyora diputada, respecte del
deute històric que té Insalud amb les Illes Balears; i estic
d'acord pràcticament, no amb totes però pràcticament amb totes
les dades que s'han exhibit. Certament el propi Insalud a la seva
documentació oficial reconeix que, dada que és molt important
perquè és el que realment s'han gastat, despesa efectiva
capitativa, és a dir el que realment s'ha gastat per persona a una
comunitat autònoma, situa certament les Balears com la darrera
comunitat autònoma la darrera vegada que es va fer la
liquidació efectiva de la despesa d'Insalud, que va ser l'any 96.

D'aquesta quantitat que ens situa al furgó de coa, a obtenir
una situació mitjana o per damunt de la mitjana, hi hem de
fer feina tots, hi ha de fer feina Insalud i hi ha de fer feina el
Govern balear des d'una situació reivindicativa. Jo voldria
dir que certament hi ha hagut un increment d'inversions
progressiu. Es dirà que per acords anteriors al d'aquest
Govern. Jo no ho negaré; certament que es construeixi
l'Hospital de Son Llàtzer no és una decisió del Govern
Aznar, seria ridícul dir-ho, però són inversions que s'han
d'anar acumulant. Podem veure que dins inversions, no dins
despesa corrent, l'any 98 ja ens hem situat als 4.600 milions,
molt més que els 3.043 de l'any anterior, i molt més que els
2.200 de l'any subanterior. Per tant jo crec que hi ha un
increment progressiu, no només de la inversió perquè, com
vostès saben, la inversió genera també una dinàmica de
despesa corrent, que fa que ens anem acostant a una xifra
que Insalud ha assenyalat, que seria la hipotètica xifra mitja
de la despesa sanitària a les Illes Balears, que és de 74.000
milions de pessetes anuals, que és una xifra que el Govern
balear no ha donat en cap moment per bona ni per
definitiva, és la xifra que Insalud ha manejat. En aquests
moments parlam de 64 o 65.000 milions de pessetes anuals;
Insalud sempre ha dit que el sostre financer de les Balears
seria de 74.000 milions per estar dins la mitja de les
comunitats autònomes.

Els nombres són tots certament molt discutibles, però en
qualsevol cas jo crec que el que hem de fer és aconseguir
introduir els elements necessaris perquè quan acabi el pacte
de finançació de la sanitat, l'any 2001, estiguem en
disposició no només de situar-nos en els 74.000 milions,
sinó arribar un poquet més enfora. Què diu, des del meu
punt de vista, el ministre i el director territorial de l'Insalud
també quan diuen que hi hauria d'haver una cofinançació de
l'Hospital d'Inca? Jo crec que diuen que des del seu punt de
vista la construcció de l'Hospital d'Inca fa sortir a les Illes
Balears d'aquest màxim de 74.000 milions. S'han de dir dues
coses: No passa res, si tants d'anys hem estat per darrere que
estiguem alguns anys per davant de la mitja; això és el
primer argument que a qualsevol li ve al cap, i és un
argument que fa seu el Govern balear. Segon argument, els
nostres tècnics del Servei Balear de la Salut fan uns
números no coincidents per ventura amb els d'Insalud, i
situen dins un marc financer de 74.000 milions la
construcció de l'Hospital d'Inca. 
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En qualsevol cas m'interessa dir amb molta de claredat que
el Govern balear no ha dit en cap cas que s'hagi de cofinançar
aquest hospital, no ha renunciat mai que aquest és un hospital
que ha de construir Insalud i que ha de mantenir Insalud, i per
tant la postura del Govern balear és molt clara. També és ver
que el que els parla a qualque moment ha dit -insistesc un poc
en el que deia fa uns moments- que amb una situació de
finançació del conjunt de la sanitat balear hem de posar damunt
la taula diversos elements, i crec que seria un perjudici negar
obertament i radicalment i definitivament qualsevol tipus de
participació, que a més no té per què ser el que han plantejat
Insalud. Hi ha moltes altres modalitats que s'han posat en
pràctica a moltes altres comunitats autònomes, que poden tenir
la seva eficàcia, i jo molt ràpidament li puc parlar que, per
exemple, a Astúries s'ha inaugurat fa molt poc l'Hospital
Francisco Grande Covián, que és un hospital que ha construït
íntegrament la Comunitat Autònoma, però que finançarà
Insalud tots els anys. És a dir, la Comunitat ha construït
l'hospital i l'Insalud el finançarà des d'aquell dia. O el famós
experiment, que sé que no agradarà a molts dels que estan aquí,
de l'Hospital Alzira que s'inaugurarà el gener a la Comunitat
Autònoma de València com una modalitat de participació del
sector privat, però des de l'equitat i des del lliure accés de
tothom a la sanitat públic i gratuïta. Bé, són distintes modalitats
que en un moment determinat poden posar-se damunt la taula,
i jo crec que seria un perjudici prendre decisions radicals i
definitives en contra d'aquesta qüestió. 

Per tant, vull insistir que aquesta és la posició del Govern.
Però deia jo al començament de la meva intervenció -que volia
que fos breu, i intentaré que ho sigui- que venia amb molt
d'interès avui dematí aquí perquè se m'explicassin alguns
aspectes d'aquest acord que es pren, fonamentalment del tercer
apartat, del tercer acord que es pretén dur endavant. Jo he de dir
en primer lloc i amb molta de claredat a les senyores i els
senyors diputats que el Govern balear no té la pretensió de
tancar cap hospital. Això m'agradaria que quedàs molt clar: El
Govern balear no vol tancar cap hospital, i això ho hem dit
moltes vegades, però ho repetim avui en aquesta cambra davant
tots vostès. Ara bé, d'aquí a dir que el Govern balear ha de
mantenir els llits de malalts aguts de l'Hospital General de
Palma hi ha una important diferència que no s'escapa a tots
vostès, i que és una diferència que, si vostès s'han preocupat,
sobretot el proposant de la moció, de fer alguns números, haurà
arribat a algunes conclusions. Jo els he fet just abans de venir
d'una forma aproximativa i molt ràpida. Amb aquest acord, amb
l'acord que es proposa avui completament, se sobreentén que es
manté l'Hospital Son Llàtzer, se sobreentén que es manté
l'Hospital de Son Dureta, es demana que es mantenguin els llits
d'aguts de l'Hospital General, es demana, com és natural, que
s'obri l'Hospital d'Inca. Tot això suma 2.589 llits d'aguts a les
Illes Balears, que ens situa a una mitja de 3,52 llits per 1.000
habitants, quan la mitja de l'Estat és de 2,7 per 1.000 habitants.
Aquí tenc una gràfica molt explicativa d'aquesta situació. La
columna blava és el que sorgiria si aquest acord es dugués
endavant. Però és que no només és una qüestió de llits, perquè
els llits costen doblers, molts de doblers. Per tant, ens trobam
que per estar a la mitja, que seria 2,78 llits per 1.000 habitants,
serien 2.100 llits a la comunitat balear -parl de llits públics,
com és natural, i concertats, però públics- n'hauríem de reduir
489. És a dir, segons els càlculs que feim aquí ens en sobrarien
489 d'aguts, que vénen a costar uns 18 milions de pessetes per
llit, la qual cosa fa la bonica xifra de 8.800 milions de pessetes.

Jo crec que en qualque moment haurem d'obrir un debat i
una reflexió que per ventura ens sobren llits d'aguts, i per
ventura haurem d'anar a llits de mitja estança, que són més
barats, costen uns 5 milions de pessetes llit any; i per ventura
haurem d'anar a qualque cosa de caràcter sociosanitari, a
reconvertir alguns llits en sociosanitaris, per també donar
resposta a una demanda.

Però, clar, el que m'havia sumit en la perplexitat absoluta
-i aposta venia, insistesc, amb gran curiositat avui aquí- és
la contradicció radical entre el que planteja el grup
proposant en aquest punt 3 i el que deia fa uns mesos al
propi Parlament, al Diari de sessions, el representant del
grup del PSM. I avui se'ns diu que s'insta el Govern balear
a mantenir el Govern balear a mantenir els llits de malalts
aguts de l'Hospital General de Palma; i se'ns deia "també
hem de modificar les seves funcions, incrementar el nombre
de llits a l'Hospital Verge de la Salut, del Rafal, i tot el
Complex Hospitalari de Mallorca, format per l'Hospital
General, Hospital Joan March i Hospital Psiquiàtric, que
poden canviar fins i tot de funcions cap a sociosanitaris". És
a dir, el propi Sr. Alorda, representant del Grup PSM al
debat sobre l'Hospital d'Inca que es va suscitar en aquest
mateix parlament, sostenia una versió obertament
contradictòria amb el sentit literal... sí obertament
contradictòria, el contrari, obertament contradictòria amb el
sentit de la moció que es du avui a aprovació.

Per tant, jo no he dir als senyors diputats el que han de
fer, perquè no és la meva funció, ni és l'objecte de la meva
presència, però no volia, Sr. President, desaprofitar l'ocasió
de poder estar present i participar de la forma tan amable
que se m'ha permès, opinar i dir algunes qüestions
estadístiques, numèriques, que ens podrien fer veure la
gravetat d'algunes decisions. Jo crec que efectivament
Balears ha sofert històricament, no és una qüestió que
només es pugui atribuir a aquests anys o als anteriors,
històricament un dèficit d'assistència pública sanitària que
ha de ser corregit, i que ha de situar la finançació de la
sanitat pública balear almenys en un nivell d'igualtat amb la
mitja de tot l'Estat. Però certament aquesta ha de ser una
qüestió progressiva, any per any, que ens ha de permetre
que en el moment en què es parli de transferència de
l'assistència sanitària sapiguem que aplicam els recursos de
què disposam a les necessitats prioritàries, i sapiguem que
si tenim 2.589 llits aguts a les Illes Balears, en tenim
pràcticament 500 més dels que necessitam vertaderament
per atendre la nostra població, i que el manteniment
d'aquests llits és molt costós, perquè duu implícit un
personal, etcètera.

Però jo havia anunciat que seria una intervenció breu, i
naturalment m'he allargat més del compte, però com que sé
que obria una qüestió incidental, estic segur que hi haurà
possibilitat que hi hagi altres intervencions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir en aquesta
qüestió incidental? Sr. Sampol, té vostè la paraula.



14 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 2 / 14 de juliol del 1998

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que hem de manifestar la
satisfacció per l'acord fonamental que es proposa, que és el punt
primer, i que no està pactat amb ningú. Jo crec que si
l'exposició de motius fa referència que estam alarmats per la
demanda d'un cofinançament que justifica la urgència de la
presentació d'aquesta proposició no de llei, i es demanda d'una
reunió extraordinària de la Diputació Permanent precisament és
per donar una resposta a davant l'alarma que han produït
aquestes declaracions, i aleshores la proposta és que els
Pressuposts Generals de l'Estat prevegin partida pressupostària,
i que el Govern balear no en prevegi. Per tant, això significa el
compromís que el Govern de l'Estat en exclusiva es fa
responsable del finançament, i mirin, el PSM no és responsable
que en lloc d'un parlament tenguem un "parlamentet" que
només es reuneix quatre mesos en l'any. Ho dic pels que troben
que el mes de juliol no ens hem de reunir; ara que, l'enemic no
descansa, Madrid ens mata, el maig i el juliol.

Quant a la proposta del PSOE, efectivament nosaltres
pensàvem que hi havia un compromís pressupostari major
respecte de l'Hospital de Menorca. No és així, i per tant crec
que hem d'insistir, i per suposat amb el que no estam d'acord és
amb donar prioritat a un o a l'altre. Tant l'Hospital de Menorca
com l'Hospital d'Inca són una necessitat, i per tant en igualtat de
condicions, primer-segon, segon-primer, els dos hospitals s'han
de reivindicar.

Ja quant a l'esmena del Partit Popular, i que em permetrà
també replicar el conseller, la veritat és que l'esmena del Partit
Popular no diu res, és una obvietat, perquè qualsevol
reestructuració ha de cercar millorar la qualitat del servei, o no?
Per tant, dir aquesta frase és absolutament no dir res. Ara bé,
per què l'Hospital General es fica aquí dins?, i no hi ha
contradicció; ha parlat que dèiem que el Complex Hospitalari:
Hospital General, Hospital Psiquiàtric i Hospital Joan March
poden canviar; sí, l'Hospital Joan March, una vegada fracassat
aquest buc insígnia de la sanitat balear, li haurem de cercar una
altra utilitat. Molts de milions s'hi invertiren, només en
informàtica. L'Hospital Psiquiàtric és evident que està canviant
la funció d'assistència psiquiàtrica, i aleshores també necessita
un canvi en la mentalitat de la seva gestió. Ara, primer: Per què
introduïm l'Hospital General aquí dedins? Segon: Hi haurà un
sobredimensionament de llits d'aguts, i quina funció ha de fer
l'Hospital General a dins tota aquesta globalitat? 

Ho hem posat aquí perquè tenim un informe intern que fa
referència a les possibilitats del Complex Hospitalari de
Mallorca i la proposta de xarxa hospitalària per a Mallorca.
Això supòs que el conseller ho té, ara fa el despistat, perquè
aquest informe no du firma, però fa referència a reduir 402
places d'aguts del Complex Hospitalari de Mallorca, és a dir
Hospital General, Joan March i Hospital Psiquiàtric, a suprimir
les 86 places que hi ha a la Creu Roja, i a suprimir les 103 de
Sant Joan de Déu. Per tant aquesta inflació de llits d'aguts, si en
llevam 402, 86 i 103, ja no són tantes. Si a més n'hem de llevar
100 a Son Dureta, que efectivament està sobredimensionat,
clar, ens trobam que aquí hi ha una reducció de prop de 700
places. Per tant, ja no ens n'anam tan enfora.

Ara aquí hi ha el concepte de manteniment d'un hospital,
jo li dic convencional, és a dir amb un nombre de places
d'aguts que no vull dir que siguin les que té actualment;
l'Hospital General també s'hauria de redimensionar, per tant
hi hauria d'haver una reducció de places, però el
manteniment de l'Hospital General com un hospital
convencional, d'aguts, en el centre de Palma és
importantíssim per la funció social que fa. L'Hospital
General només per la situació ha salvat moltes de vides,
moltes de vides de gent de sa Placeta, moltes de vides de
persones amb baix poder adquisitiu, que es traslladen o els
traslladen amb urgència a un hospital que està al centre de
Palma, molt pròxim al seu domicili, i que tenen dificultat
per desplaçar-se a la perifèria. Això, si vostè parla amb
metges que diàriament estan de guàrdia i saben la naturalesa
dels malalts que assisteixen i de les urgències que atenen,
veurà com li justifiquen aquesta necessitat.

I finalment ja, quant al dèficit històric, per respondre a
la portaveu del Grup Popular. Mirin, el dèficit històric està
provocat pel Govern d'en Franco, pel Govern de la UCD,
pel Govern del PSOE, i fins ara pel Govern del PP, perquè
als Pressuposts Generals de l'Estat de l'any 1997, la
territorialització de les inversions, Balears som la comunitat
autònoma amb menys inversió de l'Estat. Per tant, tanto
monta, monta tanto, la història no ha canviat amb aquests
quatre règims. I això és tot. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a intervenir? Té
vostè la paraula, i es tanca aquesta qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Molt breument, Sr. President, però jo he de sortir al pas
d'una cosa que ha establert el Sr. Sampol que em preocupa.
L'Hospital General és ver que ha complert una funció i que
té una història i que la història s'ha de respectar, s'ha
d'estimar, però també és ver que s'han de saber afrontar els
nous temps. A mi que se'm digui que ha salvat la vida de
gent de baix poder adquisitiu, escolti, tots els hospitals
públics salven la vida de gent de baix poder adquisitiu, i fins
i tot privats, és a dir, que establir el principi que l'Hospital
General ha estat un lloc on s'ha fet una sanitat especial, miri,
jo faré un judici de valor. Darrera tot això hi ha una
plataforma, la plataforma dels que volen que no canviï res,
dels que volen que tot continuï igual, i jo tenc la impressió,
Sr. Sampol, que vostè s'ha enfilat damunt la plataforma
aquesta i va dins aquesta plataforma.
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Jo li he de dir que l'he escoltada amb molt d'interès aquesta
plataforma, els he rebut i hem tengut una xerrada molt llarga,
i també li he de dir en consciència que a mi no em convencen,
és ver que l'Hospital General ha de continuar existint, però
també és ver que si no som capaços de fer front als nous reptes
i que si tenim un nou gran hospital d'aguts a Palma i no
l'utilitzam de ver i utilitzam l'Hospital General, és que bé, és
una qüestió que no s'explica. Això és l'únic que volia dir.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat, idò, el debat, aquesta presidència entén que el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM accepta l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, i no accepta l'esmena presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Per tant, passarem a votar la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista, que en el primer paràgraf afegirà: "i l'inici de la
construcció de l'hospital d'Inca i altra partida per a l'hospital de
Menorca"; el segon es manté tal com està, presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; i el tercer es manté tal com
està, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Segons les intervencions, sembla ser que es vol votació
separada, punts 1 i 2 conjuntament, i el punt 3 per separat.

Té vostè la paraula, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. I també convendria canviar el títol
d'aquesta proposta, afegir-hi "Menorca".

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Es farà el canvi. Passam, idò, a la votació dels
punts 1 i 2 de la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, amb la incorporació de
l'esmena al primer paràgraf, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor, volen aixecar el braç, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar el punt 3.

Vots a favor d'aquest punt tal com està redactat?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; en contra, 9; dues abstencions. Queda
rebutjada aquesta proposta.

II.- Designació dels representants del Parlament en el
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

I no havent-se presentat els noms que havien de fer la
substitució al Consell Social de la Universitat, queda sense
efecte el punt número 2, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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