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i en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Joana

Lluïsa Mascaró.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Carolina Torres.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Rosa Alberdi.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Patricia Abascal.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President, Vicent Tur substitueix la Sra. Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Molt bé, no hi ha més

substitucions. 

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en

les preguntes números 2017, 2018 i 2019 del 2004. Assisteix

l’Hble. Consellera de Salut i Consum, la Sra. Aina Castillo i

Ferrer.

I.1) Pregunta RGE núm. 2017/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a serveis d'urgències al centre de

salut d'Es Viver.

Per formular la pregunta número 2017, relativa a servei

d’urgències al centre de salut d’Es Viver, té la paraula l’Hble.

Sr. Miquel Ramon i Juan, el seu autor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, quan els de l’oposició

plantegen preguntes a un membre del Govern normalment no

es fa perquè el membre del Govern es pugui lluir, sinó per

posar-lo en un compromís. En aquest cas la veritat és que quan

vaig plantejar la pregunta vaig veure que possiblement, que es

veiés, estigués en funcionament aquest tema de les urgències.

A pesar d’això, com que pens que és un tema que té la seva

importància i també les seves complexitats i dificultats vaig

considerar convenient mantenir aquesta pregunta, i si la

consellera d’apuntava un punt, idò molt bé, que se l’apunti, cap

problema, sempre que es resolguin els problemes.

Ho dic perquè ara ben bé no sé si ja s’ha posat en marxa,

però sembla ser que s’estaven fent les passes i és possible que

ja estiguin en marxa les guàrdies de 24 hores en el centre de

salut d’Es Viver. Dic que és un tema jo crec necessari, però

també un tema que té una certa complexitat. Un tema necessari

perquè, curiosament, dels tres centres de salut que hi ha a

Eivissa és l’únic que no té guàrdies de 24 hores; n’hi ha a Sant

Antoni i a Santa Eulària, i en canvi aquest, que ha d’atendre la

major part de la població o com a mínim el 50% de la població,

no tenia aquestes guàrdies de 24 hores, i en horari nocturn les

guàrdies es feien a l’Hospital de Can Misses com únic centre

on s’atenien aquestes urgències.

Li he de dir que el tema és una mica complex, és un tema

que es va plantejar la legislatura passada, ja, i no es va arribar

a posar en marxa, però fins i tot en aquesta legislatura el gerent

de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera tenia bastants de

dubtes de si el millor era posar-ho en marxa o fer com s’estava

fent fins ara, que a les 10 de la nit el personal d’urgències

d’aquest centre de salut passava a l’hospital.

El problema que es planteja també és la funcionalitat que

pot tenir això amb els mitjans de què es disposa, perquè sembla

evident que ha de ser millor que hi hagi urgències 24 hores en

el centre de salut per descongestionar les urgències

hospitalàries. El tema és que si no hi ha els mitjans tècnics, per

exemple l’analítica o també la possibilitat de radiografies, si no

hi ha els mitjans suficients, que no hi són en aquest moment,

entenem nosaltres que no serveix realment per descongestionar

les urgències hospitalàries perquè al final s’hagi de derivar un

percentatge important dels pacients a l’hospital, o si realment

tendrà la utilitat que hauria de ser, que una bona part de les

urgències, a ser possible totes les que no necessiten passar per

un hospital, es poguessin resoldre en aquest centre de salut.

Per tant el contingut de la pregunta, escaridament, és si es

pensa obrir les 24 hores diàries, i a mi m’agradaria que la

consellera, a part de respondre això, expliqui mínimament en

quines condicions serà possible i si realment servirà per atenuar

els problemes de saturació de les urgències hospitalàries de Can

Misses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Li contesta l’Hble. Consellera

de Salut i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Ramon, jo crec que avui ens podrem apuntar el punt tots dos:

vostè per proposar aquesta obertura de 24 hores del centre de

salut i de les urgències a Eivissa, i evidentment la conselleria

també per fer-ho una realitat. Efectivament és una decisió que

està presa per la gerència d’Eivissa i Formentera, i a partir de

l’1 de juliol, segons em comunicava fa unes poques hores el

gerent d’Eivissa, es posarà en marxa precisament amb servei

d’urgències de 24 hores el centre de salut d’Es Viver. 

Jo crec que és un avanç molt important. Efectivament les

urgències d’Eivissa s’atenien a l’Hospital de Can Misses, a
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diferència dels altres centres de salut, perquè està l’Hospital de

Can Misses precisament a la ciutat, i quan es va obrir el centre

de salut d’Es Viver, que va ser el setembre del 95, es varen dur

allà les urgències però només un temps determinat: els dies

laborables de 5 a 10 i els festius de 8 del matí a 10 del vespre.

Això, efectivament, va generar molts de problemes, moltes

queixes, tant de professionals que s’havien de desplaçar d’una

banda a l’altra, en el centre de salut normalment s’allargaven

els temps, després arribaven a l’hospital es trobaven que hi

havia gent esperant des de feina temps, els equipaments, també,

i el material i l’atenció a domicili també, tot això s’havia de

duplicar d’un lloc i de l’altre, i els mateixos usuaris que, com

exemple, sense anar més enfora, a una hora determinada, a les

10 del vespre, no sabien si havien d’anar al centre de salut d’Es

Viver o havien d’anar a Can Misses.

Tot això és vera que és una reivindicació de fa molt de

temps i precisament fa poc temps la gerència va adoptar la

decisió d’obrir 24 hores el centre de salut d’Es Viver posant

tots els mitjans necessaris per tal que això fos possible.

Però aniré un poc més enllà i li diré que també a les

urgències del centre de salut d’Es Viver s’establirà un sistema

de triatge semblant al que hem instalAlat a l’Hospital de Son

Dureta fa uns mesos i que, a més, està funcionament molt bé,

de tal manera que serà el personal d’infermeria que farà una

valoració i una classificació de les urgències que arriben en

funció de la gravetat de la persona. D’aquesta manera aquelles

persones que estiguin més greus hauran d’esperar menys i les

persones que estan menys greus com a mínim sabran que si han

d’esperar és perquè hi ha una altra persona més greu que ha de

passar per davant. Per tant jo crec que és un avanç molt

important, que millorarà molt l’atenció sanitària urgent a

Eivissa, tant l’obertura de 24 hores com aquesta instalAlació del

sistema de triatge basat en la infermeria, que ja es fa a altres

llocs de Mallorca i també de Menorca, com és l’hospital.

Compartesc amb vostè plenament el fet que les urgències si

es poden atendre al centre de salut no tenen perquè ser ateses

a un centre hospitalari, perquè -li ho dic de memòria- entre un

10 i un 15% de les urgències que són ateses als serveis

d’urgències hospitalàries són les que queden ingressades. Per

tant tenim moltíssimes urgències que no faria falta que anassin

als hospitals i saturassin el servei d’urgències, i que poden ser

ateses precisament des d’atenció primària, que és el lloc que

nosaltres volem potenciar com a porta d’entrada del ciutadà.

Per tant, Sr. Ramon, esper haver contestat la seva pregunta

i, com li dic, jo no crec que això sigui un punt per a la

conselleria, simplement crec que tots feim feina en aquest sentit

i que poc a poc anam millorant la nostra sanitat pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per un

temps de 5 minuts té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que això és una bona

notícia. Jo pens que era un tema necessari però, com li deia

abans, planteja dificultats que jo crec que s’hauria d’anar

avaluant sobre la marxa el funcionament d’això. Com deia el

mateix gerent de l’àrea de salut en declaracions l’estiu passat,

li preguntaven: “¿Qué pasará con la situación de urgencias en

Es Viver?”, i diu: “O los integramos en el hospital o siguen en

el centro de salut. Nos sentaremos con ellos y valoraremos las

dos opciones. No está muy claro que dividirlos vaya a ser muy

efectivo y no sé si redundará en una mejor asistencia para el

ciudadano. Tal vez tenga más sentido que se queden en el

hospital pero pasando a formar parte de la plantilla”. Vull dir

que plantejava tots aquests dubtes que jo crec que vénen d’antic

i s’hauria de valorar això.

Una altra qüestió també és que sembla ser que no s’atendran

des del centre d’Es Viver les urgències domiciliàries, que

estaran totes centralitzades a Sant Antoni, la qual cosa pot crear

alguna disfunció perquè molts d’aquests domicilis s’hauran

d’atendre des d’un centre que està situat més lluny. 

I després, si la marxa ho indica, cosa que pensam que

possiblement és així, que es contempli la possibilitat, com deia

abans, que disposin d’aparells per fer analítica ràpida, que és

una qüestió que si no vaig mal informat ara mateix només en

disposa un centre de salut de Palma, cap altre a la resta de les

Illes, encara que a Sant Antoni n’hi va haver un instalAlat i

després es va retirar, perquè, com li dic, si aquest sistema

d’urgències funciona bé serà una gran millora. Si al final,

perquè faltassin mitjans en aquest centre de salut no

s’aconseguia més que..., un percentatge no molt elevat quedàs

resolt en el centre i s’hagués de derivar la majoria a l’hospital,

encara que no s’haguessin d’internar però per fer-los proves

complementàries, idò no hauria estat suficient. No dic que això

passi, simplement que s’avaluï el funcionament i que si es veu

que és necessari dotar-lo de mitjans complementaris en el futur,

també es doti d’aquests mitjans aquest centre de salut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la

paraula la Sra. Consellera de Salut per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement, Sr. Ramon, li he de

dir que és una decisió que està presa -abans li ho dit- pel gerent

de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, però està presa amb

el consens dels professionals, especialment de l’equip que

integra el SUAP, l’atenció urgent d’atenció primària, i per

suposat el que farem serà posar tots els mitjans adients per tal

que puguin fer complir l’objectiu que té l’obertura de 24

d’aquest servei d’urgències en el centre de salut d’Es Viver.

La meva intenció i la idea d’aquest equip de la conselleria

és que l’atenció primària sigui la porta d’entrada, i tot el que

pugui quedar a atenció primària no hagi de passar a l’hospital,

però evidentment segons quin tipus d’urgència, quin tipus

d’atenció, haurà de menester una sèrie de proves
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complementàries que necessàriament faran que la persona

s’hagi de desplaçar a l’hospital. Nosaltres, en la major part dels

casos, intentarem evitar-ho dotant el SUAP dels equipaments

necessaris i evidentment duent endavant aquest servei que tant

de temps ha costat posar en marxa de la millor manera possible

perquè sigui, efectivament, una millora en l’atenció sanitària

dels ciutadans d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2018/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a servei d'hemodiàlisi de

l'hospital de Ca'n Misses.

Passam a la següent pregunta, que és la 2018/04, relativa a

servei d’hemodiàlisi de l’Hospital de Can Misses, i per

formular-la té la paraula el Sr. Miquel Ramon per un temps de

10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, el servei de diàlisi de l’Hospital

de Can Misses està en una situació podríem dir bastant

lamentable. Això no ho dic jo; també tornant a citar el gerent

de l’àrea de salut, en unes declaracions a un diari deia: “Se me

cae la cara de vergüenza cuando entro en pediatría, diálisis o

consulta”. O sigui, que és conscient d’aquest problema. No dic

tampoc que l’hagi generat, simplement constatava una situació

que ve de lluny però que està en males condicions. Fins i tot,

segons se m’informa, no compleix una ordre de la mateixa

conselleria de Salut, de 19 de desembre del 2000; aquesta

ordre, que parla de creació, modificació i tancament de centres

hospitalaris, estableix espais mínims per a cada pacient que

sembla ser que ara mateix s’incompleixen, o sigui, que estarien

fora de la pròpia legalitat de la conselleria.

Bé, més qüestions del servei de diàlisi. En aquests moments

es fan tres torns diaris i acaben, aquests torns, a les 12 de la nit.

Està previst que es redueixin i que quedin només dos torns, la

qual cosa és ven -i llavors si em queda temps citaré també més

declaracions en els mitjans de comunicació- es ven com un èxit,

però podria ser més un problema que un èxit, ja que actualment

que els torns acabin a les 12 de la nit significa que persones que

són autònomes, que poden treballar a pesar de necessitar

dialitzar-se, els permet fer una jornada i després de la jornada

anar a l’hospital i sotmetre’s a aquesta diàlisi.

Dic que es ven una mica com un èxit perquè s’ha explicat

que es farà diàlisi domiciliària, que els pacients no necessitaran

passar per l’hospital i que d’aquesta manera es podran reduir

els torns. La veritat és que, ja dic, això amb grans mitjans

tipogràfics ve recollit als diaris: “Los enfermos de riñón podrán

someterse a diálisis en su casa”, i llavors sembla ser, a notícies

que apareixen algun mes després, que no és tant sinó que la

diàlisi domiciliària de moment sembla ser que es podrà fer a un

malalt. De totes maneres això implica que s’ha de tenir un

utillatge a casa seva que és de difícil maneig, que necessita un

espai exclusiu per a això, que necessita una persona que

aprengui i conegui el funcionament i que n’estigui pendent, en

un procés d’aprenentatge que poden passar entre sis i nou

mesos. Per tant no és una cosa tan senzilla. Segurament és una

qüestió molt positiva, però encara allò de la diàlisi a domicili

sembla ser, per les notícies que hi ha, que no és una qüestió tan

senzilla i la gran majoria dels malalts hauran de continuar

passant per l’hospital.

Bé, el tema de la pregunta és on s’ubicaria, perquè les

informacions que manejam nosaltres és que se situarà en un

edifici annex a l’hospital, o sigui, fora del que és l’actual

estructura hospitalària, quan els projectes que hi havia

anteriorment era situar-lo a la planta baixa dins aquest hospital.

Bé, a pesar que hi ha diverses maneres d’enforcar-ho i a molts

d’hospitals està situat a l’exterior, el que se’m fa notar per part

de gent més experta que jo en el tema és que el fet de situar-lo

exterior a l’hospital, de canviar la ubicació que estava prevista,

implicarà que s’hauran de posar aparells individuals a les

habitacions on hi hagi malalts ingressats que necessitin diàlisi.

Això ja passava a la UCI però també passarà a plantes on hi ha

pacients ingressats per altres qüestions que necessiten dialitzar-

se, i que amb una situació interna dins l’hospital se’ls

traslladaria fàcilment i llavors tornarien a la seva habitació, i

això complica una mica aquesta qüestió. També se’m fa notar

que semblaria lògic, si hi ha un edifici exterior annex, situar-hi

allí qüestió administratives, que ocupen molt d’espai dins un

hospital, i que totes les coses que tenguin a veure amb

l’hospitalització o amb l’atenció sanitària pròpiament dita, que

es fessin dins el recinte actual de l’hospital i no es traslladàs en

aquest edifici annex.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Li contesta l’Hble. Consellera

de Salut i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, efectivament

compartim també que la situació del servei de diàlisi en aquest

moment a Can Misses està realment malament, és a dir, és un

espai amb una capacitat de 12 pacients, amb 230 metres

quadrats, i tant l’obra civil com l’equipament realment estan

bastant desfasats. 

Precisament per això la veritat és que la primera visita que

vaig realitzar a Eivissa, fins i tot el dia de la presentació del

gerent de l’àrea, el Sr. Ignacio Martínez, va ser el primer que

em va mostrar; record que ens vàrem desplaçar igualment a la

unitat perquè realment la veiés, i ell mateix, que ja coneixia la

situació perquè ja havia estat gerent de l’àrea, idò em va dir que

era per a ell una prioritat reformar, efectivament, pediatria,

cirurgia, el bloc quirúrgic i hemodiàlisi, com una qüestió més

prioritària fins i tot que les altres dues. 

La idea inicial, vostè sap que hi havia un projecte que ja

estava adjudicat per fer una reforma dins l’hospital; el que

passa és que es va valorar una sèrie de circumstàncies, fins i tot
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l’espai que estava reservat consideraven que era una mica

reduït, i per tant finalment es va adoptar la decisió d’instalAlar

o de posar aquest servei d’hemodiàlisi a un edifici independent

de l’hospital, però que té la mateixa entrada per on la té en

aquests moments, està situat just devora l’entrada

d’hemodiàlisi. Exactament la ubicació definitiva seria -jo li diré

exactament perquè es pugui situar- estaria enfront de l’accés

exterior actual a la unitat d’hemodiàlisi, a l’altre costat del

carrer interior de circumvalAlació de l’hospital, i l’edifici

s’inseriria en una zona que actualment està ocupada per

l’aparcament del costat nord, els (...) secundaris i el terreny

natural, no?, més o manco perquè es faci una situació del lloc

exacte on aniria aquest edifici.

Es va proposar precisament aquesta ubicació del servei de

diàlisi com una àrea perifèrica entre d’altres motius perquè

consideraven adient -evidentment tot això està consensuat amb

els professionals- que tengués un accés exterior absolutament

independent, perquè així els pacients que han d’acudir a

hemodiàlisi no han de passar per l’hospital i no tenen perquè

mesclar-se amb altres pacients o amb visites. També té una

proximitat a les urgències i una facilitat també perquè les

ambulàncies puguin dur fins allà els malalts que han de rebre

hemodiàlisi, és a dir, la unitat pot funcionar amb horaris i torns

diferents, també, de la resta de l’hospital i es pot obrir i tancar

amb independència de la resta de l’hospital; hi ha un risc

inferior quant a la infecció dels pacients, tenia una millor

ilAluminació i també tenia una ventilació natural.

Això -jo crec que ja li ho he comentat altres vegades, en

altres preguntes o altres compareixences- farà que al final

puguem tenir un torn, si ara estàvem parlant de 12 places

actualment, de 23 pacients, i el que faria seria poder reduir els

tres torns que tenim a dos torns, matí i horabaixa, i així els

malalts no hi haurien d’anar el vespre, que jo compartesc amb

vostè que és una qüestió que hem d’evitar al màxim. 

Això estava pressupostat ja des de l’any 2002. A

l’INSALUD s’havia pressupostat una partida per fer aquesta

reforma, però malgrat això des de l’any 2002, que vàrem rebre

la transferència de les competències a la nostra comunitat, fins

que el Sr. Ignacio Martínez ha posat en marxa precisament

aquesta reforma no s’havia fet absolutament res. Per tant

nosaltres hem agafat aquesta qüestió, com li deia al principi, de

manera prioritària i la volem dur endavant. Inicialment les

previsions que tenim és que en el darrer trimestre d’enguany,

de l’any 2004, puguem posar en marxa ja aquesta nova unitat

de diàlisi.

Respecte a la diàlisi a domicili, de què vostè em parlava,

principalment la tenim contemplada per a Formentera, perquè

pensàvem que era una solució molt bona per la mateixa

idiosincràsia de Formentera. I a Eivissa és cert que se n’està

beneficiant una persona, però aquest és un servei que es fa a

petició del mateix malalt, i per ara només tenim aquesta petició.

És un servei innovador, diàlisi a domicili, i per tant jo crec que

anirem evolucionant i poc a poc jo supòs que podrem anar

millorant aquesta qüestió, fins i tot els mateixos pacients seran

els primers que, en cas que tenguin possibilitat de fer-ho a ca

seva, s’estimaran més fer-ho. Evidentment és un equipament

complicat, complex, que ha de rebre una formació el pacient,

i jo crec que, bé, és una cosa que hem posat fa pocs dies,

poques setmanes, i sé cert que això anirà a molt més perquè són

mesures que el que fan és millorar la qualitat de vida de tots els

malalts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vostè, o vostè i el seu equip,

han decidit canviar la ubicació que estava prevista.

Efectivament, encara que estigués pressupostada no s’havien

iniciat les obres. Jo li desitj que tengui més èxit en les obres

que vostè hagi de posar en marxa, però les obres oficials pareix

que quasi sempre estan condemnades a sofrir retards, esperem

que les pugui començar prompte i esperem que sigui encertada

aquesta decisió de treure’l a una altra ubicació que no és

l’actual, que en tot cas sí que estam convençuts que millorarà

l’espai que hi ha ara mateix, que està en molt males condicions.

Creim que també l’hauria millorat la reforma prevista i pensam

que té possiblement els avantatges que vostè ha dit i els

inconvenients que li he manifestat jo. L’opció correspon als que

estan gestionant, han fet aquesta opció. A mi sincerament em fa

una mica de por que es vagi insistint. 

Jo he vist lligat a l’augment d’espai i lligat a la diàlisi

domiciliària el fet que reduirien els torns i passarien a fer

només dos torns en comptes de tres. De veres que a mi m’ha

arribat, per usuaris o per familiars d’usuaris, que els torns

actuals que acaben, si vol, a la mala hora, a les 12 de la nit,

resulta que són útils per a determinats pacients, són molt útils.

No sigui que parlem que ara, com que tenim més espai, podrem

atendre més al mateix temps, reduirem això, però que no sigui

per fer un millor servei sinó per estalviar-se unes despeses que

correspondrien a l’Ib-salut, perquè si el tema de la diàlisi

domiciliària està clar que no és senzill i se’n podran beneficiar

molt poques persones, s’hauria de valorar seriosament a

quantes persones els va millor el torn actual que, ja dic, acaba

a la mala hora, però que permet a determinades persones que

puguin tenir una vida laboral normal a pesar d’haver-se de

sotmetre a sessions de diàlisi que, ja dic, avui en dia, a pesar de

la mala situació del servei, ho poden compaginar. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la

paraula l’Hble. Consellera de Salut per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Idò li deman disculpes, Sr. Ramon,

perquè jo havia entès que estava d’acord amb el fet que es

fessin dos torn en lloc de tres. De totes maneres també,

simplement per puntualitzar aquest tema, li he de dir que el fet

d’executar un edifici independent, com li deia anterior, té

l’avantatge de poder tenir un horari independentment de



130 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 9 / 12 de maig del 2004 

 

l’hospital, també, i que els pacients en aquest sentit tenguin

certa autonomia. En el cas que qualque pacient no pugui venir

en horari ni de matí ni d’horabaixa, idò evidentment sempre es

podria habilitar el servei per a aquests pacients determinats, no

crec que n’hi hagi massa, sincerament, ara no li ho puc dir, però

és una qüestió que quan estigui feta la reforma i es posi en

funcionament l’hauríem de valorar. Tot i això pensem també

que tenim precisament la diàlisi a domicili, que pot ser per a

aquests pacients que no poden venir en horari de matí i

horabaixa establert normalment, també seria una possibilitat i

una sortida per a ells. 

Com deia són dues qüestions que estan evolucionant. Jo

estic contenta perquè efectivament em vaig dur una sensació

molt desagradable quan vaig veure la unitat d’hemodiàlisi

perquè, efectivament, era molt petita, a més el dia que hi vaig

anar estava plena i vaig considerar que no era apropiada no

només per als ciutadans de l’illa d’Eivissa, que no ho és,

evidentment, sinó per a una sanitat pública que jo estic

convençuda que tots estimam.

Per tant anirem endavant. Li agraesc també el vot de

confiança i esper poder demostrar-li que amb aquesta reforma

millorarà el servei d’hemodiàlisi de l’Hospital de Can Misses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 2019/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reforma de l'àrea de pediatria

de l'hospital de Ca'n Misses.

Passam a la següent pregunta, la 2019, relativa a reforma de

l’àrea de pediatria a l’Hospital de Can Misses. Per formular la

pregunta té la paraula el Sr. Miquel Ramon per un temps de 10

minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, de les àrees que s’havien de

reformar de manera urgent, una altra és l’àrea de pediatria. Jo

no sé si estendre’m -crec que no- en les diverses qüestions que

s’han plantejat en relació a aquesta reforma, però en tot cas el

contingut exacte de la pregunta era si es pensaven atendre les

peticions de la junta de personal de l’Hospital de Can Misses.

Bé, aquesta reforma ha comptat amb una oposició que no és

habitual per part de la junta de personal, que veuen nombroses

deficiències en el projecte de reforma. Jo no vull dir, ni de

lluny, que la junta de personal necessàriament hagi de tenir raó

en totes les crítiques que ha fet, però en tot cas valdria la pena

estudiar-les i tenir en compte les seves opinions i al final,

lògicament, els gestors es decideixen en funció del seu criteri.

Però realment el grau d’oposició, manifests, comunicats,

recollides de firmes, declaracions..., ha estat molt important.

Podríem entrar en diverses qüestions que es plantegen aquí, des

de la ubicació, el fet de què no es prevegi per als neonats espai

i personal diferenciat, o tot un seguit de qüestions. Però jo crec

que no val la pena entrar en qüestions que tenen un caràcter

bastant tècnic. Sí entrar en com s’han fet les coses i tractar de

millorar-les de cara al futur.

Jo crec que fins ara les protestes que ha fet la junta de

personal, que moltes vegades eren recollint protestes que feien

sectors implicats, jo tenc aquí una voluminosa documentació

d’escrits, denúncies, peticions de l’àrea d’infermeria d’aquest

servei de pediatria. Ja dic, els professionals i la junta de

personal plantegen una sèrie d’inconvenients i sembla ser, així

almanco ho diuen ells i jo crec que tenen raó, que no se’ls

escolta, ni se’ls fa cas, ni tan sols se’ls facilita un plànol,

segurament croquis no projecte definitiu, un plànol de com

havia de quedar aquest servei una vegada reformat. Els ho

ensenyen i els ho retiren sense entregar-los ni una sola còpia

perquè s’ho puguin mirar amb més deteniment. Crec que són

sistemes de funcionament que no són adequats. Nosaltres

pensam que s’hauria d’escoltar el que planteja la junta de

personal, que recullen també peticions del personal que treballa

en aquesta àrea concreta. Se’ls ha de facilitar la informació

correcte, no entenem per què no poden quedar-se amb un

plànol que hi ha del projecte de reforma i el puguin estudiar

amb calma. I més perquè al final aquests plànols s’acaben

aconseguint per una altra via, com l’aconseguiren a la junta de

personal i com en tenc jo aquí una còpia. Crec que no és la

definitiva, crec que s’han introduït modificacions i no és

exactament aquest, però com a mínim la setmana passada la

junta de personal encara intentava parlar amb el gerent, no

disposava de plànols modificats i no tenia informació suficient.

Jo aquí el que deman és que la gerència tengui en compte

les opinions, que s’escolti als professionals, que s’escolti als

directors que dirigeixen les àrees diferents. Però també que

s’escolti a la junta de personal, que se’ls doni participació i que

se’ls doni informació i si tenen propostes que poden ser

raonables i que poden servir per millorar el servei que

s’atenguin aquestes peticions que els fan des d’aquest sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica li contesta la

consellera per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Efectivament Sr. Ramon, la zona de

pediatria és una de les que necessitava urgentment una reforma

i estava pressupostada des de l’any 2002 i encara no s’havia fet

absolutament res quan vàrem arribar a la conselleria. Dir-li que

vostè sap que la planta de pediatria està a la planta segona, en

aquest moment necessita créixer perquè compta amb un espai

de 400 metres quadrats i necessàriament necessita créixer. El

que passa és que allà on està és impossible perquè té, per una

part la façana i per l’altra té el servei d’esterilització

centralitzada que és inamovible perquè dóna suport al bloc

quirúrgic que està situat precisament a la planta inferior. 

Per tant, ens plantejàvem quina manera teníem de

solucionar aquesta ampliació d’espai. El gerent va xerrar

precisament amb el servei de pediatria i varen arribar a la
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conclusió de què la ubicació, o una de les ubicacions possibles

i que varen estimar la és adequada, era precisament a la planta

baixa, juntament amb l’hospitalització de maternitat, per una

sèrie de motius, per la proximitat total a la maternitat, el que fa

que es pugui conformar un petit, si ho volem dir així, hospital

maternoinfantil, unificant l’àrea de treball del personal sanitari.

Per altra banda, pot tenir el funcionament corresponent a una

unitat d’hospitalització perquè té la proximitat de molts de llits,

té els ascensors del dinar, de la bugaderia, etcètera. I com a

tercer gran raonament és que tenia un accés extern molt fàcil,

tan per a les mares com per als pares i qualsevol altra visita a

través de l’accés a l’hospital, sense canvis de nivell.

Es va prendre aquesta decisió, no de manera unilateral, sinó

que la gerència va consultar amb el servei de pediatria, tot el

servei hi estava d’acord, pràcticament tot el servei de pediatria

hi estava d’acord. És cert que inicialment hi va haver una sèrie

de protestes per part dels sindicats, però m’he preocupat

d’aquest tema i la veritat és que, segons m’informen i segons

les meves notícies, en aquests moments hi ha pau total, vull dir

que està acceptat tan per la junta de personal com pel propi

servei de pediatria. Ja està consensuat el pla funcional i en

aquest moment el que hem fet és que, atès que és una reforma

menor, el projecte l’està elaborant la subdirecció d’obres del

servei de salut i per tant, la posarem en pràctica tot d’una que

puguem. Té un avantatge i és que, si se’n recorda, li he dit que

l’actual servei de pediatria té 400 metres quadrats i en aquesta

nova ubicació la podem ampliar a 600 metres quadrats i

juntament amb els altres raonaments que ja li he exposat, jo

crec que fan que sigui la ubicació ideal per a aquest servei de

pediatria.

Com li deia, hi havia una sèrie de queixes sindicals. La

veritat és que no n’hi havia cap amb molt de fonament, jo crec

que tal vegada va ser una qüestió de formes, se’ls va explicar

el màxim possible. Però jo crec que en definitiva el que hem de

fer és mirar cap endavant i que en aquests moments, no sé si

s’han entregat plànols, o croquis, la veritat és que no sé

exactament quina documentació els han entregat, però sí em

consta que en aquests moments, fins i tot, els sindicats han

acceptat aquesta nova ubicació. Per tant, vol dir que la podrem

dur amb el major consens possible. De totes maneres en aquests

moments, ja li ho he dit, no sé exactament el tipus de plànols

que existeixen damunt el projecte, però en qualsevol moment

si vostè m’ho demana jo li ho faré arribar perquè en tenguin

coneixement perquè jo crec que en aquesta qüestió si alguna

cosa hem duit, ha estat total transparència, perquè creim que és

allò que hem de fer des de la gestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. O a vostè l’informen malament, o a

mi m’enganen de manera absolutament innecessària. Bé la

veritat és que els darrers dies jo no he estat a Eivissa per motius

que no vénen al cas, però vaja dijous passat em vaig reunir amb

dos representants de la junta de personal que són de dos

sindicats diferents i l’ambient no era de pau total, l’ambient era

d’indignació. Ja dic, no vull entrar en detalls massa tècnics

perquè pens que no és el lloc. La ubicació, el lloc on s’ubica,

em consta, que ha estat qüestionada, però no era el

qüestionament fonamental, sinó com es distribuïa dins aquesta

ubicació. 

Tenc entès que s’han fet un seguit de canvis, com es

contemplava el tema dels neonats, com es contemplava la

relació de distància amb en el control d’infermeria, tot un

seguit de qüestions d’ilAluminació, la mateixa superfície perquè

es passa de 400 metres quadrats a 600 metres, però s’hi

ubiquen una sèrie de qüestions que abans no hi eren, amb la

qual cosa, diguem, que els metres hàbils, com a mínim la junta

de personal qüestiona que hi hagi un augment real i el fet

d’ajuntar-ho amb maternitat tendrà els beneficis que vostè li

suposa, però ells hi troben tot un seguit d’inconvenients, però

crec que ara no és el moment de tractar-ho. El tema està, això

sí que crec que vostè ho pot resoldre, que de cara a la gerència

de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera hi hagi un diàleg amb

tot el personal, amb la junta de personal també, els

professionals de l’àrea corresponent i que no es negui

informació i que s’escoltin les aportacions perquè realment, ja

dic, dijous passat hi havia situació no de pau, hi havia situació

d’indignació cap a la política de no escoltar al personal, de no

passar-li informació i m’estalviaré els adjectius que dedicaven

al gerent de l’àrea de salut.

Per tant, o a vostè l’enganen o m’enganen a mi. A mi

particularment, jo crec que pot haver-hi raons perquè la tractin

d’enganar a vostè perquè li va el càrrec, jo no veig quina

intenció poden tenir els sindicats que em conten que estan

indignats amb l’actitud del gerent sobre aquest tema, no sé per

què em voldrien enganar. Evidentment ho poden fer, si em

conten una informació falsa, jo no tenc manera de contrastar-la

però crec que no és el cas. O sigui que la pau social, com a

mínim amb la junta de personal, encara no s’ha aconseguit i

seria bo que s’aconseguís. Sé que mai es pot trobar al 100%,

sempre hi haurà motius de crítica, però una millor actitud

d’informació i d’escoltar a tothom jo crec que seria bona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la

paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, bé jo crec que el

tema d’enganar, jo supòs que el gerent crec que és una persona

intelAligent, si m’hagués enganat no ho hagués fet amb aquest

tipus de qüestions perquè són fàcils de constatar si no són

veritat. No obstant, tal vegada dir que hi ha pau total és una

mica excessiu, el que sí em consta és que si bé inicialment hi va

haver protestes sindicals, pensi que li dic protestes sindicals, els

professionals estaven absolutament d’acord. Per tant, com a

mínim aquí hi ha dues interpretacions possibles. 
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Però com li deia al començament si hi havia aquestes

protestes, en aquest moment em diuen que la junta de personal,

que és el fòrum adequat, s’ha donat la informació necessària i

en aquests moments pareix que hi ha, com a mínim, una

acceptació d’allò que és la nova ubicació del servei de

pediatria. El projecte, ja li dic, s’està redactant per part de la

subdirecció d’obres del servei de salut i estic ben segura que el

gerent de l’àrea el durà, una vegada estigui fet el projecte, a la

informació de la junta de personal, fins i tot a la resta de

professionals perquè de fet l’únic que fa aquest projecte és

recollir el pla funcional que està plenament consensuat. 

Per tant, jo esper que això sigui una manera d’aportar, de

què entre tots puguem sumar per tal de poder tenir el millor

servei de pediatria també a l’Hospital de Ca’n Misses i que en

definitiva surti endavant perquè, com li deia, és una de les

reformes que està bastant endarrerida i que també feia falta,

igual que el servei de diàlisi i que són les dues qüestions,

juntament amb el bloc quirúrgic que eren realment prioritàries

i que urgien des de la gerència de salut de l’àrea com a manera

prioritària i com a primeres actuacions en la gestió de l’àrea

s’han duit endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabaríem aquest punt de

l’ordre del dia i agraïm la presència de la consellera de Salut en

aquesta comissió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2345/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa als pacients de Formentera.

El segon punt de l’ordre del dia consisteix en la proposició

no de llei 2345/04 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a pacients de Formentera. Per tal de

defensar-la intervé l’Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan per

un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper no fer-me

excessivament pesat en aquesta sessió quasi monogràfica

d’intervencions meves. Bé, aquesta proposició no de llei va si

es vol per un tema menor, però un tema que jo crec que a

Formentera no se’l veurà com a tan menor i és el tema dels

desplaçaments que han de fer els ciutadans de l’illa de

Formentera. 

Per qüestió de dimensions geogràfiques i per qüestió de

població és lògic que l’illa de Formentera no hi pugui haver

determinats serveis sanitaris i que fins i tot quan estigui

construït l’esperat hospital que s’ha de fer a l’illa de

Formentera, aquest hospital augmentarà la cobertura de

diverses malalties, l’atenció de diversos problemes dels

pacients de Formentera. Però que així hi tot a l’illa de

Formentera s’hauran de fer desplaçaments per a

hospitalitzacions, que ni a un lloc peninsular que sempre

tendrien un hospital més pròxim, que hi podrien arribar per

carretera, ni a cap de les altres illes aquests desplaçaments

passant d’una illa a l’altra i havent de pernoctar fora de la seva

illa, ja dic, seguiran sent més nombrosos els de Formentera que

els de qualsevol altra illa i suposa una situació de

discriminació. És cert que des de les altres illes de vegades ens

hem de desplaçar a Mallorca, a Son Dureta, o des de Mallorca

desplaçar-se a la península, però el percentatge és jo crec

infinitament menor. És molt corrent per a un ciutadà de

Formentera haver-se de traslladar a l’Hospital de Ca’n Misses

a Eivissa per qüestions que no estan cobertes pel sistema

sanitari a Formentera.

Especialment preocupant pot ser el cas de les embarassades,

ja que a Formentera no hi ha sala de parts i està fent que es

retardin moltes vegades..., que es deixi per l’últim moment anar

les embarassades a l’hospital perquè no està contemplada la

qüestió de què hi pugui haver allotjament per a ells i per a

acompanyant en el cas de què encara no requereixin

hospitalització. Però fins i tot les que requereixen

hospitalització, encara que habitualment es sol tenir en compte

molt especialment els pacients de Formentera de tal manera que

no solen donar altes que no puguin enllaçar amb una barca, sí

que es dóna a vegades aquesta situació, molt especialment quan

s’anulAlen barques o quan durant dos mesos de l’any passat va

desaparèixer la darrera barca de Formentera. Hi ha pacients que

tenen l’alta, però no es poden traslladar a la seva illa, de tal

manera que han de pernoctar necessàriament a Eivissa i fer una

sèrie de despeses que els ciutadans de qualsevol de les altres

illes no solen haver de fer i que normalment tenen cobertes.

Si hi ha una situació de discriminació, que jo puc reconèixer

que no és senzill trobar els mecanismes exactes per resoldre-ho,

però que s’havia començat a treballar a la legislatura passada,

hi havia hagut contactes, per fer un acord amb algun

establiment hoteler i que el sistema sanitari pogués pagar

estades en aquest establiment hoteler perquè els de Formentera

no haguessin de fer unes despeses que, ja dic, als de qualsevol

altra illa no es veuen obligats a fer aquestes despeses.

Per altra banda la solució de tenir en compte que són de

Formentera i el que farem és mantenir-los hospitalitzats més

temps del que és necessari, s’està aplicant algunes vegades, no

crec que sigui la situació ideal perquè és més car un llit

hospitalari que no un llit d’un establiment hoteler i moltes

vegades hi ha problemes de saturació. Per tant, s’hauria de

trobar una solució del tipus de fer acords amb algun

establiment hoteler per poder-hi fer aquestes estades dels

pacients i acompanyants de Formentera. Això també és una

qüestió que ho demana per exemple el ColAlegi de Metges, que

també solAlicita aquesta qüestió i pensam que és de justícia

trobar una solució en aquest sentit.

El segon punt de la proposició no de llei també fa referència

a un altre problema i que pensam que amb bona voluntat és

fàcil de resoldre, però que avui en dia crea unes molèsties i

unes despeses absolutament innecessàries a la gent de

Formentera. És que per fer diversos tràmits administratius, pura

burocràcia, s’han de traslladar a l’illa d’Eivissa, anar a

l’Hospital de Ca’n Misses i fer els seus tràmits administratius,

aquestes despeses i aquest temps que tarden no estan

contemplats enlloc. Altres sectors de l’administració han fet

acords amb l’Ajuntament de Formentera, de tal manera que hi

hagi una oficineta, un registre, un lloc allà on es puguin fer
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tràmits de l’administració perquè es puguin fer a la pròpia illa

de Formentera, sense necessitat de desplaçar-se a Eivissa.

Nosaltres demanam que es faci amb colAlaboració amb

l’Ajuntament de Formentera perquè aquest ajuntament ja no té

per costum, ja ha colAlaborat altres vegades en altres àrees de

l’administració i en tot cas és l’administració que actua en

aquesta illa, però si directament es resol per la pròpia

Conselleria de Salut amb el personal de l’àrea també ens

valdria. 

En definitiva es tractaria de què una sèrie de

discriminacions que pateixen els habitants de Formentera pel

fet de ser-ho, pel fet de residir en aquesta illa, en la mesura que

això sigui possible es resolguin amb una major sensibilitat per

part de l’administració cap a la problemàtica d’aquests

ciutadans que, com dic, pateixen una sèrie de discriminacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de fixació de posició

per part del Grup Parlamentari Mixt..., no intervé. Per part del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la

Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

proposició no de llei presentada per Esquerra Unida és molt

clara, a l’exposició de motius ja explica el problema que tenen

els ciutadans de Formentera pels temes geogràfics i a

l’exposició que ha fet oralment el Sr. Ramon, representant

d’Esquerra Unida també ho ha explicat perfectament. 

És veritat que a una illa com Formentera no hi pot haver

tots els serveis sanitaris que serien desitjables per qüestions de

població i per qüestions de dimensió, però allò que està clar és

que els ciutadans no han de patir cap tipus de discriminació en

relació a altres ciutadans de la comunitat de les Illes Balears.

No s’han de veure privats d’uns serveis, ni d’unes prestacions

i per això mateix no els han de resultar més cares aquestes

prestacions que tenim els altres ciutadans de les Illes Balears.

El tema dels allotjaments a un hospital quan no hi ha

possibilitats de retornar a ca seva, és veritat que són bastant

més cars que si s’arbitren altres sistemes per poder donar

cobertura a aquests pacients i familiars dels pacients que per

raons de salut hagin de quedar a l’illa d’Eivissa. 

Per tant, en aquest primer punt hi estam totalment d’acord

que l’administració, d’una manera o de l’altra, no sé si fent

convenis amb allotjaments turístics, ens pareix una solució

bastant raonable ja que Eivissa compta amb llits i establiments

suficientment preparats i en quantitats que entenem que són

suficients per poder cobrir aquest servei, perquè si es dóna el

cas de què els familiars o els pacients hagin de quedar a Eivissa

per una nit, o pel temps que sigui necessari per impossibilitat

de retornar a ca seva ho puguin fer amb comoditat i no hagin

d’anar pel seu compte i sobretot que no els suposi una despesa

suplementària per a ells mateixos.

En el segon punt també és obvi que hi ha desplaçaments que

s’han de fer per raons burocràtiques i que estaria bé que per

anar a cercar una signatura, per anar a cercar un certificar o per

anar a fer qualsevol tràmit no s’haguessin de fer el viatge

expressament per arreglar un tràmit i que en moltes ocasions és

fàcil de resoldre. Per això també creim que l’ajuntament és el

lloc idoni i a més, hi ha precedents en altres casos que s’han

prestat per fer aquest servei. 

Per tant, crec que no hi ha més a discutir en aquesta

proposició. Nosaltres hi estam a favor i per això votarem

favorablement en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Miquel Gascón per un temps de

10 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista anuncia que

votarà a favor dels dos punts d’aquesta proposició. Respecte el

primer, nosaltres volem recordar que ja va ser a l’anterior

legislatura que es va posar en marxa l’augment de les dietes,

aquelles que pagava l’antic INSALUD de 400 pessetes diàries,

es va passar a 12 euros i que malgrat és cert que no cobrien la

despesa que ocasiona en els malalts el desplaçament entre les

illes i de les illes a la península, sempre oblidam i volem

recordar quan es deia que era molt poc i que Castella-La

Manxa pagaven 12.000 pessetes en el trasllat dels malalts per

anar dins Castella o per anar a Madrid. Però sempre ens

oblidam que nosaltres paguem i en aquest moment també 12

euros no és el trasllat d’avió que són 20.000 pessetes. Vull dir

que és bastant més del que paga qualsevol altra autonomia,

inclosa Canàries. 

Per això nosaltres estam contents de què es parli d’aquest

tema, aquest tema el vàrem proposar nosaltres, aquest mateix

diputat va fer la proposició no de llei en el seu moment a

l’anterior legislatura i que es va aprovar per unanimitat. Però sí

és cert que Formentera és un cas absolutament diferent i és

diferent perquè com ha dit el Sr. Ramon, moltes vegades els

malalts són enviats de Formentera a Eivissa, especialment

significatiu són els casos de les possibles parteres que van a

l’hospital i en aquell moment no van de part, no han d’ingressar

i no tenen barca per marxar a Formentera una altra vegada i a

més a més, probablement està contraindicat que vagin de

viatge, si se’ls diu demà a les 8 es tornen a presentar aquí. Per

tant, no tenen cap mitjà per marxar. 

Llavors és evident l’ib-salut ja en aquest cas s’hauria de fer

càrrec d’aquest cost que li produeix a la persona en qüestió que

pateix aquesta doble insularitat, és el cas de Formentera. I

d’alguna manera s’hauria d’arbitrar alguna compensació.

Nosaltres volem dir que vàrem estar encantats de fer una

esmena en aquest primer punt de la proposició d’Esquerra

Unida, la qual digués que fos una compensació econòmica,

com es fa amb les dietes i no en places hoteleres perquè

pensàvem que serà bastant més difícil solucionar-ho mitjançant
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places hoteleres. Però bé, pensam que el Govern ha de ser el

que arbitri aquestes mesures i no volem tampoc posar aquest fre

al Govern i que sigui el Govern, o bé el seu grup parlamentari

el que digui si pensen que han de ser a places hoteleres o bé ha

de ser una aportació econòmica per part de la conselleria,

aportació econòmica que ha de ser diferenciada, evidentment,

com han dit el Sr. Ramon i la Sra. Vadell, de les altres illes

perquè el cas de Formentera és absolutament diferent.

Sabem que no és fàcil d’arreglar, sabem que serà molt

difícil trobar places hoteleres, si s’opta per aquest camí, però

alguna solució s’haurà de prendre, tal vegada hàgim de retrobar

solucions com les que es pensava per als malalts de Menorca i

Eivissa i que era quan es volia fer el nou Son Dureta en el Son

Dureta actual, de fer-hi fins i tot un petit hotel per als familiars,

coses d’aquesta índole. Jo no ho sé, però solució s’ha de

prendre. Per tant, nosaltres donarem suport a aquest primer

punt.

I respecte el segon punt, jo crec que no té més discussió. Ja

sigui l’ajuntament, ja sigui el mateix centre de salut, és evident

que per fer tràmits burocràtics de sanitat el malalt de

Formentera no ha d’anar a Eivissa. Això passava fins fa pocs

anys, fins el 2002 exactament, també per a la gent de Ciutadella

a Menorca que havien d’anar a Maó a fer els tràmits per

simplement segellar un paper d’inspecció perquè se li fes una

recepta. Jo crec que aquest és el problema que està passant a

Formentera. Això es va solucionar en un moment enviant,

enlloc dels malalts, recullen els papers des dels centres de salut

i s’envien el dia següent a Ciutadella. Aquest jo no veig que

sigui un problema. Per tant, creim que açò amb bona voluntat

es soluciona i per tant, també donarem suport a aquest altre

punt. En definitiva donarem suport a tota la proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar per un temps de 10

minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el

meu temps a això li deien un dia d’acció de gràcies i súplica.

D’acció de gràcies perquè el representant d’Esquerra Unida ha

transcrit literalment el nostre apartat que duim en el nostre

programa electoral, exactament amb les mateixes paraules,

només hi ha una coma i que és una qüestió semàntica. La qual

cosa vol dir que davant problemes que són evidents, crec que

tots els grups hi coincidim i la sensibilitat és evident que no és

exclusiva de ningú.

Quant a súplica, jo li voldria demanar, si m’ho acceptés,

una esmena in voce, si això està legalment contemplat, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot presentar les esmenes in voce que...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

La qüestió és que m’agradaria argumentar-la. És a dir, els

arguments són, independentment de tot allò que ja s’està posant

en marxa dins aquests 10 mesos d’aquest Govern per

normalitzar un poc la situació que, els que m’han precedit en la

paraula han analitzat, jo crec que d’una manera molt correcte.

En qualsevol cas nosaltres sí que pensam que hi ha dues

qüestions a les quals m’agradaria posar-hi èmfasi. La primera

i molt important és que això podria ser un petit greuge

comparatiu entre les altres illes, és a dir, aquest mateix

problema el té Eivissa amb Mallorca i Menorca amb Mallorca.

Atès això, no sé si els senyors diputats estan assabentats, però

a la propera comissió mixta, que es reunirà ja, entre la

comunitat i el Govern central, per al REB, per al Règim

Especial d’aquestes Illes, una de les coses que voldríem

proposar és, precisament, que es dotàs de la finançació

adequada per resoldre aquest problema de les Illes, no només

de Formentera respecte d’Eivissa, sinó de les Illes entre les illes

i entre la península, perquè aquest problema també el tenim

quan un dels nostres ciutadans s’ha de desplaçar per una

tecnologia que aquí no tenim o per la circumstància que sigui

a un hospital d’alt nivell de la península.

És per això que nosaltres proposaríem, al primer, i quant al

segon punt estic autoritzat, en nom de la consellera, a dir que

ja s’estan preparant les persones que treballen en el centre de

salut per tal que estiguin suficientment preparades per resoldre

tota la qüestió burocràtica. Per tant, si me permet invertir el

terme, li diré: en el cas del segon apartat de la seva proposició

no de llei, quan diu: “establir en colAlaboració amb

l’ajuntament”; nosaltres, per tal de no sobrecarregar els

ajuntaments, que ja tenen la feina que els sobra i els recursos

tots sabem que són sempre minsos, el que està clar és que és un

tema que s’ha de resoldre, però jo crec que encara seria més

còmode fer-ho en els propis centres de salut, per tant, en lloc de

“amb l’ajuntament”, seria “amb els centres de salut”.

I respecte del primer punt, la meva proposta seria dir: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incloure dins la propera sessió de la comissió mixta,

constituïda amb el Govern de l’Estat, la proposta de

finançament per tal de subvencionar les despeses d’allotjament

-com deia el Sr. Gascón del Grup Socialista, allò de concertar

places hoteleres jo no sé si seria tancar massa una futura

negociació, però sí les despeses d’allotjament- per als pacients

i els seus acompanyants de les Illes, quan sigui necessari per tal

de ser atesos als centres sanitaris públics”. I crec que això

donaria una resposta íntegra a una necessitat de la comunitat i

de les Illes, en particular, no crearia aquest petit greuge

comparatiu d’unes illes respecte de les altres, si bé estam

absolutíssimament d’acord amb el fons de la proposició i creim

que aquest és un problema que vostè ha detectat molt bé, com

l’han detectat, crec, els altres grups, perquè, repetesc, nosaltres

aquest problema el vàrem detectar i el duim al nostre programa

electoral.

L’únic que plantejam és que en lloc de resoldre-lo

unilateralment només amb una illa, fer-ho dins un altre context

i d’una forma més àmplia. Això és la meva proposta.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Munar. Per contradiccions, té la paraula

el Sr. Ramon, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, contradiccions n’hi ha hagut

poques, però supòs que me permetrà comentar les intervencions

que s’han fet i posicionar-me sobre l’esmena in voce que es fa

des del Grup Parlamentari Popular.

A veure, jo possiblement no m’he sabut explicar prou bé, en

alguns casos, a pesar que diuen que repetesc el text del

programa electoral del PP; doncs, a pesar de reproduir-lo, es

veu que dins el Grup Parlamentari Popular no m’han entès bé

o jo no m’he sabut explicar. A veure, el que passa a Formentera

no és el mateix que passa a Eivissa o a Menorca en relació amb

Mallorca; normalment, d’Eivissa o de Menorca hem d’anar a

l’hospital de Son Dureta quan tenim una cosa bastant

complicada que als hospitals d’Eivissa o de Menorca no es

poden atendre. Formentera té un plus sobre això, Formentera

si té una qüestió d’aquestes també ha d’anar a Mallorca o a la

península, però a més, per qüestions quasi banals han d’anar a

Eivissa. I si això no requereix hospitalització i es troben que no

poden tornar, doncs els suposa pernoctar a Eivissa, que això és

una cosa que no passa a ningú més, és específic de Formentera.

Quan un malalt d’Eivissa ha d’anar a Mallorca, per exemple, i

s’ha d’hospitalitzar, se li paga el viatge i la dieta que

correspongui, l’acompanyant, tot, però aquesta qüestió, i en el

cas de les embarassades específicament, però tots els altres, és

específic de Formentera, és un plus que tenen els habitants de

Formentera.

Per què posava aquí places hoteleres? A mi m’és

absolutament igual que es compensi econòmicament. Places

hoteleres? Doncs perquè això s’havia començat a treballar a la

legislatura passada, si no vaig equivocat estava mig negociat un

conveni amb un establiment hoteler concret, que està molt

pròxim al port, però a mi me val qualsevol cosa, sobretot si el

partit majoritari, que té la responsabilitat de governar, hi està

d’acord.

I l’esmena in voce, com és in voce i l’he escoltada i no la

tenc per analitzar, doncs si el REB permet contemplar això sí;

si el REB serveix perquè ens donin ajudes per aquests

desplaçaments que ens surten més cars que a la resta de

comunitats, me pareix perfecte, però jo el que voldria és que es

contemplàs aquest plus per als de Formentera que, simplement

per una visita, i ja no tenen barca, per exemple després, aquest

plus més per als habitants de Formentera que s’havia començat

a treballar. Si l’esmena in voce contempla això també, jo no hi

tendria inconvenient, i no sé si es podria un recés per intentar-

ho aclarir, però que contempli, o sigui, la situació de

Formentera és un afegit al que tenim els de la resta d’illes.

I quant al segon, si pareix ser que estan disposats a posar-se

en marxa als centres de salut, jo el que me permetria esmenar

in voce seria simplement llevar “en colAlaboració amb

l’ajuntament” i que quedàs el text “Establir els mecanismes

necessaris -i no diríem qui els hauria d’establir, el Govern de

les Illes Balears- per tal que no s’hagin de fer tràmits a l’illa

d’Eivissa que es puguin fer a Formentera”.

Si és possible aquest recés i es pot arribar a un acord que

contempli tot això.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, si me permet, crec que serà millor aturar dos

minuts i segur que es podran posar d’acord sobre el contingut

del text.

Podem reiniciar la sessió?

Perdoni, hi ha un text de consens, es pot fer lectura del text?

El Sr. Munar té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

El text diu, a la Proposició no de llei, punt 1: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat de les Illes

Balears a incloure dins la propera sessió de la comissió mixta,

constituïda amb el Govern de l’Estat, la proposta de

finançament per tal de subvencionar les despeses d’allotjament

per als pacients i els seus acompanyants de les illes, quan sigui

necessari ser atesos als centres sanitaris públics. Mentrestant -el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de ..., això no és

necessari- subvencionar les despeses d’allotjament per als

pacients de Formentera i els seus acompanyants que es vegin

obligats a passar nit a l’illa d’Eivissa.”

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Ramon dóna el vist-i-plau, idò, a aquest text?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, a pesar que la redacció, crec, improvisada

d’aquestes maneres, no és especialment feliç, si es recull la idea

nosaltres no hi tendríem inconvenient. Demanaríem, per a una

altra vegada, si és possible, que l’esmena es fes per escrit, que

llavors es pot casar millor i quedar un text més ben redactat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord idò. Aquesta presidència entén que el text llegit pel

Sr. Munar té el vist-i-plau de tots els grups de la comissió.

Idò, s’aprova per ...

(S’escolta una veu de fons que diu: i el segon punt?)

EL SR. MUNAR I CARDELL:

El segon punt me sembla que ha quedat exactament com

hem comentat que els centres de salut són, perdó ...

EL SR. PRESIDENT:

El segon punt, quedaria idò?

EL SR. MUNAR I CARDELL:
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El segon punt quedaria: “Establir els mecanismes necessaris

en relació amb l’atenció sanitària que evitin que els ciutadans

d’aquesta illa s’hagin de desplaçar a Eivissa per tal de resoldre

tràmits administratius”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, aquesta presidència agrairia que pogués fer arribar

al Lletrat el text definitiu de la proposta i en tot cas donam per

suposat que hi ha acord de tots els grups per a aquesta proposta.

Queden aprovats per assentiment els dos punts plantejats.

I com que no hi ha més assumptes a l’ordre del dia, s’aixeca

la sessió.
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