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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Carme Feliu.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Patricia Abascal.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President. Joan Font substitueix Carme Feliu.

Gràcies.

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Mayans. Ja està, no?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

President, crec que hi ha hagut una confusió. Crec que jo no

substituesc el Sr. Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord. Anam bé, avui, anam bé.

(Rialles)

1) Proposició no de llei RGE núm. 5823/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

política de salut.

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

la proposició no de llei número 5823/04, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política de salut. Per

tal de defensar-la, per un temps de 10 minuts té la paraula el Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, m’ho han

demanat, que hi ha alguns diputats que tenen pressa, per

explicar aquesta proposició no de llei sobre polítiques de salut

o sobre la possibilitat d’un pacte per a la salut.

Bé, el nostre grup creu que tal com s’està enfocant per part

del Govern i del grup majoritari d’aquesta cambra la

possibilitat -que seria desitjable- d’un pacte per a la salut, no és

prou correcte perquè entenem que no es pot començar

demanant consens a les forces de l’oposició, buscant un acord

bàsic, començant per tombar el principal element d’acord que

hi havia prèviament i imposant, de manera legal, imposant en

base a una majoria absoluta, però un projecte que té un rebuig

des de molts de sectors de la població.

El tema del pacte per a la salut és una proposta inicialment

feta pel president del Govern, que després va tenir una

translació parlamentària i es va aprovar una proposició no de

llei en què s’instava el Govern a convocar tots els grups

parlamentaris per tal d’arribar a un possible pacte per a la salut.

Bé, el tema que veim nosaltres és que, per una banda, es fan

reunions entre tots els grups, en què la Conselleria de Salut té

una posició diríem molt amable, molt de colAlaboració, però

que s’allarguen indefinidament en temes de procediment i en

temes insubstancials, i mentrestant, com és lògic, la conselleria

va governant, i va governant i va prenent decisions que jo crec

que d’una manera conscient sap que no compten amb l’acord

sinó que compten amb una oposició forta per part d’altres grups

parlamentaris, per part d’altres sectors de la població. Jo crec

que això és una situació una mica estranya, una mica

esquizofrènica, quasi diria jo, i pensam que pel bé del tot el

procés és convenient deix les coses clares. De fet jo crec que la

conselleria havia aconseguit fins ara un efecte que li anava bé,

que era les tasques d’oposició parlamentària s’havien reduït

molt sobre aquests temes mentre anàvem parlant. 

Bé, de l’exposició de motius en aquest moment hi ha coses

que no són absolutament exactes, que s’han modificat, però el

contingut bàsic jo crec que continua essent el mateix. Aquí es

deia que, mentre es parlava de pactes, idò entren per la via

d’urgència d’una llei d’acompanyament modificacions de la

Llei de salut que no s’han parlat ni s’ha buscat cap consens amb

els altres grups, i es prenen altres tipus de decisions. 

També es fa una reunió -d’això fa bastant de temps- per

informar de la possibilitat que la conselleria busqui una

ubicació per fer el nou hospital de referència, se’ns dóna una

escassa informació sobre quatre suposades alternatives, i tots

els que érem allí érem molts conscients que la decisió estava

presa, la qual cosa va ser d’alguna manera, com diuen

popularment, un “paripé” de buscar consens quan la decisió

estava presa. De fet els diaris de l’endemà ja donaven per fet el

que després s’ha vist: el solar de Son Espases. 

També es busca acord sobre un augment del finançament i

es busca d’una manera reiterativa, Mesa del pacte per a la salut,

amb la creació a petició del Govern, que és una mica insòlit,

d’una comissió especial per al tema de finançament, que

treballa en paralAlel, i amb unes reivindicacions que fa el

president del Govern de cara al govern central, al qual exigeix

que abans d’entrar a parlar del forat de la sanitat espanyola en

general es resolguin els temes de Balears, que pel que es veu

sorgeixen per generació espontània, perquè quan entra a

governar l’actual govern del PP feia un any i mig que estava en

vigor el nou sistema de finançament i les competències de salut,

que s’havien celebrat com un gran èxit i un gran finançament;

de sobte tot això desapareix. 

Bé, i al mateix temps que aquí es demana una colAlaboració,

un acord, crec que hi ha actuacions poc lleials, com és el fet

que en el Consell Interterritorial de Salut, on van els diferents

consellers i conselleres de les autonomies a parlar amb el
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Govern central, més d’una vegada ja la consellera de Salut de

les Illes Balears, conjuntament amb tots els consellers i

conselleres del PP, planten la ministra i fan reunions en

paralAlel per muntar una oposició en bloc al Govern central.

Bé, són una sèrie de qüestions que creim que no casen, i el

que volíem és que el parlament es pronunciàs clarament i que

hi hagués una majoria, si el grup majoritari i que dóna suport

al Govern hi està d’acord, en tres punts que pensam que són

vàlids de cara al fet que hi pugui haver uns mínims acordats

entre totes les forces polítiques, i a ser possible amb forces

socials, sobre trets bàsics del sistema de salut que poguessin fer

que desapareguessin incerteses sobre el futur. Aquests punts

són: recuperar l’acord interinstitucional que hi havia, o sigui,

entre ministeri i conselleria, i interpartidari, perquè en uns

casos eren administracions del PP i en altres..., en concret la

conselleria del PSOE però deia del pacte, per a la construcció

del nou hospital de Son Dureta. Creim que aquest és l’element

bàsic; si hi havia un acord que implicava diferents

administracions, diferents grups polítics, recuperar i no destruir

aquest acord, si és que es vol que hi hagi enteniment.

El segon punt és instar a respectar el caràcter públic del

sistema sanitari renunciant a privatitzacions de gestió, al

finançament privat i deixar en mans privades equipaments, i

també lògicament potenciar la sanitat pública sempre en primer

lloc abans que concerts amb clíniques i hospitals privats. 

I per últim, a partir d’aquestes dues qüestions que

consideram fonamentals, cercar el màxim consens amb els

grups parlamentaris i les organitzacions socials i professionals

per abordar la resta de reptes principals del sistema públic de

salut, però que consideram que si els dos primers punts, si

sobre aquests no hi ha un pronunciament clar, difícilment hi

haurà un acord de caràcter general entre les forces

parlamentàries; al contrari, hi haurà la confrontació de

posicions polítiques diverses, la qual cosa evidentment no

impediria que sobre temes puntuals pugui haver-hi acords, però

que estaria molt lluny de la possibilitat d’un gran pacte per a la

salut, que és una qüestió que nosaltres en principi consideram

que és positiva, però que no es poden preparar acords

començant per rompre els que existien prèviament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. S’obre el torn de fixació de posicions,

i per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha ningú. Per part

del PSM..., tampoc. I 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, president. Bé, des del nostre grup no entrarem a

debatre l’exposició de motius, malgrat que estam d’acord amb

el que està exposat aquí, amb el que ha dit el Sr. Ramon.

Nosaltres vam quedar amb el pacte que d’aquest tema, de

determinats temes, no en parlaríem, i per tant estalviarem dir

cap comentari, malgrat, insistesc, que estam d’acord amb el que

ha dit, essencialment en tot el que ha dit el Sr. Ramon.

Volem manifestar que nosaltres donarem suport als tres

punts de la proposició no de llei. Al primer d’ells perquè, com

ja és sabut, la nostra opinió és que Son Dureta ha de continuar

essent Son Dureta i no Son Espases, per molts de motius. El

primer d’ells és perquè el consum de territori que es farà serà

brutal, les infraestructures que s’han de fer al costat en

carreteres també, el cost serà molt elevat, molt elevat tant com

que ja es parla de més de 500 milions a pagar durant molts

d’anys, i el temps d’execució també serà més llarg,

evidentment, que si ja s’hagués començat, com es podia haver

començat, a Son Dureta. Jo vull recordar que aquest any, aquest

any 2004, hi ha pressupost en els pressupostos de la conselleria,

de l’ib-salut, exactament, serveis centrals, hi ha pressupost per

començar la construcció de Son Dureta, i això no s’ha fet. Per

tant nosaltres pensam que és així, que Son Dureta el millor lloc

on pot estar és on està, tant pel temps, pel consum de territori

i perquè els professionals hi varen estar d’acord, perquè vull

recordar que 23 caps de servei van signar una carta en aquest

sentit i no és així que ho firmessin més de 1.000 treballadors,

com s’ha dit, perquè aquestes signatures no les hem vistes

nosaltres mai, i per tant mentre no els veiem sabem que no és

així.

Respecte al segon punt ja vam parlar l’altre dia en el plenari

sobre privatitzar la gestió i sobre el finançament. No insistirem

sobre aquest tema; nosaltres no estam per la privatització de la

gestió, és a dir, nosaltres pensam que la gestió ha de ser pública

des de l’ib-salut directament, donant -això sí- als gestors dels

hospitals les eines que donen a altres tipus de gestió com són

les fundacions, com són (...), etc.; si es donen als gestors dels

hospitals públics tradicionals les eines que es donen als altres

no hi hauria aquesta confrontació, entre cometes, de dir que es

gestiona millor la gestió privada que la gestió pública; el que

passa és que a la gestió pública se li posen molts d’entrebancs

que no es posen a la gestió privada. No parlo aquí en concret de

Balears, estic parlant de la gestió privada en general.

Però sí és cert també que el finançament de Son Dureta,

com diu aquí el segon punt d’aquesta proposició, nosaltres

pensam que ha de ser una finançació directament des de la

conselleria, directament des del Govern, com s’ha de fer, no a

través d’una empresa privada que no sabem el que ens cobrarà

però previsiblement serà molt, perquè evidentment i

legítimament aquesta empresa privada ha de tenir uns beneficis,

uns beneficis importants; aquesta empresa privada haurà de

tenir cullerada dintre l’hospital sempre, amb l’aparcament, amb

l’hostaleria, etc., com va dir la consellera l’altre dia en el

plenari. Per tant nosaltres pensam que la finançació ha de ser

pública. Pensam que igual que hi havia doblers, segons deia

l’actual consellera l’any 2002, que deia que hi havia doblers

per construir Son Dureta, jo crec que el 2004 també hi deu

haver doblers, perquè hi ha els mateixos més l’augment anual.

Ella sempre va manifestar que hi havia doblers per fer-ho si es

feia bé, i ara resulta que en aquest moment ja no n’hi ha.

Ja no n’hi ha i jo vull dir que, respecte a allò que ha dit el

Sr. Ramon sobre el finançament, del Consell Interterritorial de

Salut, jo vull dir que, revisades les actes del Consell

Interterritorial de Salut des del maig de l’any passat, del maig

quan va guanyar les eleccions el Partit Popular a Balears fins

que el març del 2004 va guanyar les eleccions el Partit

Socialista a l’Estat espanyol, durant aquests mesos totes les
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actes del Consell Interterritorial que, per cert, a la consellera les

hi hem demanat des de l’11 de juny i no ens les ha donades

com a documentació, però vull dir que en cap moment la

consellera de Sanitat de les Illes Balears no va demanar un

augment de finançament per a les Illes Balears, en cap moment,

i es poden revisar les actes perquè nosaltres les hem vistes

malgrat no sigui mitjançant les que ens ha donat la conselleria.

I respecte al tercer punt estam d’acord en el fet que hi ha

d’haver un màxim de consens. Per tant estarem a favor d’aquest

tercer punt, que demana un màxim de consens, especialment

per a Son Dureta però també per a les infraestructures bàsiques,

les prestacions sanitàries i els recursos humans. 

Llavors, Sr. President, per acabar, nosaltres donarem suport

als tres punts que presenta i que (...) aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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 diputades, senyors diputats,

permetin-me un petit divertiment absolutament respectuós i

afectuós, però a mi em dóna la sensació que el Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds pateix una manca de salut absolutament

evident que fa que ara sobtadament hagi de fer com una espècie

de remolí en el tema de salut. Jo el sí us demanaria és que si ho

feis, que a mi em pareix extraordinari perquè és el tema

probablement que més preocupa sempre la població, almanco

canvieu el tema, perquè l’altre dia hi va haver una

compareixença, després una proposició no de llei on es va

debatre pràcticament el mateix, i ara venim a una altra

proposició no de llei que es diu més o manco el mateix. 

Vostè deia l’altre dia amb el seu to sempre graciós i

simpàtic al conseller d’Hisenda que era un home que feia el

discurs confús; vostè avui ens l’ha fet confús, difús i laberíntic.

La veritat és que ha dit moltes coses a la introducció que

després pràcticament no tenen res a veure amb els tres punts

que vostè planteja. Pareixia com si volgués fer un atac al pacte

per a la sanitat, però després no surt del Pla de la sanitat, vull

dir del pacte per a la sanitat. 

Els tres punts que vostè planteja jo crec que és un tema que

està sincerament arxiconegut i arxisabut quina és la postura de

cada un, però pel respecte que ens mereix aquest parlament i el

seu grup, idò nosaltres tractam de cercar possibilitats per poder

consensuar qualque cosa, i dins aquest esforç suprem nosaltres

li hem de dir que si vostè accepta que li facem modificacions

in voce i que es facin les votacions per separat, en referència al

primer punt nosaltres hem dit i defensam que nosaltres tenim un

programa electoral que per a nosaltres és un contracte amb la

ciutadania i que nosaltres això ho respectarem ad limitum  i no

hem enganat absolutament ningú. Nosaltres tenim decidit fer un

hospital nou de Son Dureta, s’ha fet públic a on, l’ajuntament

ja ha cedit el solar a la conselleria i per tant això va endavant.

En el cas del segon punt vostè comenta: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar

el caràcter públic del sistema sanitari renunciant a privatitzar la

gestió i el finançament”, i tal i tal. Nosaltres: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar

defensant el model sanitari universal, públic”, nosaltres amb

aquesta modificació hi donam suport; si no sincerament

nosaltres defensam que la gestió pugui ser la gestió que

nosaltres deim que creim que és la que en aquests moments es

du a l’Europa moderna, i que les formes de gestió, si no es

modifiquen, és que ofeguen les possibilitats de gestionar la

sanitat amb el caríssima que surt.

En el tercer punt parla vostè del que vostè diu. Nosaltres ho

subscrivim ad integrum  i podem afegir tots els punts aprovats

a una proposició no de llei de fa uns mesos que diu exactament

tot el que vostè diu aquí, és a dir, és que repetim, repetim i

repetim i, per tant, sincerament, és que no trob manera de fer-

me..., vull dir de treure suc a aquesta proposició no de llei

perquè sincerament està dit tot. Jo he estat revisant tots els

Diaris de Sessions i és un tema en el qual no hi ha..., és tot

esfèric, ja no queda ni un rebot que un pugui tocar perquè està

tot absolutament tocat. 

La nostra postura no és nova, no és contradictòria, és de

coherència, defensam el mateix que defensàrem a la primera

interpelAlació, a la proposició no de llei següent, i és la que avui

tornam a defensar. Estam disposats a continuar dialogant, estam

disposats; per això documents com la millora del finançament

per a la sanitat s’han donat al pacte per a la sanitat, el Decret

del defensors dels usuaris, el Decret de garanties de demora, el

Pla d’infraestructures sanitàries, exceptuant allò de Son Dureta

que és una cosa en la qual vostès es mantenen ferms i que a mi

em sembla molt bé, però nosaltres també i nosaltres tenim

l’obligació de governar, i per això tenim les idees en aquest

sentit molt clares.

Per tant, si vostè accepta la votació separada i vol que

pactem qualque refundició dels texts segon i tercer, en podem

parlar. Si no nosaltres haurem de votar en contra. El primer

punt és absolutament..., és a dir “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a la construcció del

nou hospital de Son Dureta”, molt bé, però “manteniment de

l’acord interinstitucional, interpartidari” i tot això sabem que no

hi ha possibilitats i que no faria més que entrar dins un debat

absolutament estèril que l’únic que faria seria retardar el nostre

compromís, que amb tots els meus respectes em tem que seria

la vostra estratègia, és a dir, embullar fil, embullar fil, embullar

fil per tal que això no s’arribàs a fer i després dir-nos que no

hem estat capaços de fer-ho. 

Per tant aquest govern que dóna solucions tirarà endavant

amb el suport del nostre grup, farà el nou Son Dureta en el lloc

on està decidit, i la resta encantats de poder-ne parlar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del torn de rèplica?

Per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport

del Grup Parlamentari Socialista. Bé, encara que tal vegada no
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tengui massa importància però volia aclarir una cosa al

portaveu del Partit Popular: és bastant al marge de la nostra

voluntat el fet que s’hagin concentrat en el temps una

interpelAlació i una proposició no de llei. Aquesta proposició no

de llei ja portava dos mesos presentada però és que la

interpelAlació era de l’anterior període de sessions, i com que la

quota que tenim els grups petits fa que s’allargui molt idò ha

donat aquesta coincidència. La nostra intenció hauria estat que

s’hagués vist molt abans la interpelAlació i aquesta proposició

també, si s’hagués pogut veure abans millor.

Llavors he cregut entendre que em demana una votació

separada, en la qual no hi hauria cap problema i sembla ser que

el punt 3 el podrien aprovar, però jo vull advertir clarament,

vull dir que no tenim inconvenient si volen votació separada,

que el punt 3, llevant el punt 2, els primers punts, es buida de

contingut, perquè fins fa poc hi havia un acord bàsic; a partir de

la destrucció d’acords és molt difícil aconseguir-ne de més

amples.

Em diu, Sr. Munar, que era una qüestió del programa

electoral del Partit Popular i que no se’n pensen baixar. Miri,

em sembla molt bé la voluntat de respectar els programes

electorals, i com que tenen majoria suficient per dur-lo a terme

idò el poden dur a terme. Però jo crec que quan un comprova

que aplicar estrictament un programa electoral que, per cert, a

l’àmbit insular on s’ha d’executar no va tenir majoria absoluta,

dit com a parèntesi, voler-lo executar independentment dels

problemes que la pràctica ha posat damunt la taula, ha posat

damunt la taula que un hospital que podia estar construint-se,

que enguany podria estar construint-se, el deixam per a no se

sap quan; ni per a l’any que ve, però no se sap quan. Veim que

quasi es dupliquen els costos; ha donat peu a una operació

d’especulació financera, urbanística, perdó, especulació

urbanística, de la qual s’han sabut coses i possiblement se’n

sàpiguen més en el futur -de fet supòs que tots han vist alguna

informació periodística que s’ha publicat darrerament- i que en

tot cas ha fet que es comprassin uns terrenys rústics pagant-los

cinc vegades més cars que els últims terrenys rústics que s’han

expropiat per fer carreteres, aquestes últimes carreteres que

s’estan començant ara, cinc vegades més cars.

Bé, jo crec que quan es posa tot això damunt la taula, que

el projecte costa el doble, que s’allarga de manera indefinida,

que es deixarà en mans d’una empresa privada bona part de la

gestió d’aquest hospital, val la pena replantejar-ho; a més val

la pena replantejar-ho per tractar d’aconseguir un acord bàsic

sobre temes fonamentals entre la major part de les forces

polítiques. Jo crec que no seria difícil un acord per unanimitat

en aquest parlament, perquè si no també dificulta seriosament

altres possibilitats d’acord, i jo crec que en la pràctica dificulta

que es tengui força davant Madrid per demanar més inversions

per a la sanitat de les Illes Balears, perquè clar, aquí quan

malbaratam alegrament els recursos, quan pagam un hospital

quasi pel doble del que l’hauríem de pagar, quan es deixa

passar el temps i no s’aborden aquests temes, quan fins ara, a

més, sabíem que teníem un finançament excelAlent, quan no es

qüestiona el traspàs de les competències, jo no vull avançar

massa coses, però difícilment també hi haurà un acord per la

qüestió del finançament, i difícilment s’anirà amb força a

Madrid.

Jo crec que..., respect moltíssim la voluntat de complir el

programa electoral, però també pens que el nombre d’electors

que va votar el Partit Popular per aquest tema va ser

sincerament reduït. Jo record una mica de què es parlava en

campanya electoral i li assegur que els titulars dels diaris no

eren aquest tema. Feim una crida al Grup Popular a la

reconsideració en vista del que hem vist, en vista del que

suposa la renúncia al nou Son Dureta ubicat a la mateixa

situació d’acord amb el projecte que hi havia, i l’opció per fer

aquest hospital a Son Espases, i aquest hospital, que és la part

que no acceptaríem, tampoc, feta amb construcció, gestió i

explotació de no se sap quina part de l’hospital de manera

privada. 

Per tant, no ho sé, demanar una vegada més aquesta

reconsideració, aquesta possibilitat que hi hagués un acord

bàsic, i cap inconvenient en el fet que es faci votació separada,

però advertim que clarament el tercer punt sense el primer i el

segon queda una mica buit de contingut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. He d’entendre que no accepta la

proposta d’esmena in voce que li ha presentat el Grup

Parlamentari Popular; és així?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, no l’he acabada d’entendre bé, perquè ha estat

in voce, però crec que era eliminar allò de finançament privat

i això, i lògicament seria desvirtuar-ho absolutament.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votació, per tant; farem votació separada.

Conjunta?, la podem fer conjunta? Molt bé.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant es rebutja aquesta proposta; es rebutja la proposició

no de llei 5823/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5851/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

reformes a l'hospital de Can Misses.

I passam ara al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix

en la proposició no de llei número 5851/04, del Grup
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Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reformes

a l’Hospital de Can Misses. Per defensar-la intervé també el Sr.

Miquel Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sortim de Son Dureta o Son Espases,

sortim de Mallorca i anam a l’illa d’Eivissa, que té un hospital

que va camí de convertir-se en l’hospital més antic de la

comunitat si, per desgràcia, desapareix Son Dureta, i llavors

tenim que hi haurà Son Espases a Mallorca, Son Llàtzer,

Manacor i Inca que seran nous, i el de Menorca també serà nou

i quedaria aquest com a vell. Bé, no em pareix malament que

els hospitals puguin guanyar edat i continuïn funcionant. El que

és cert és que al llarg del temps necessiten posar-se al dia, fer

reformes i fer millores. 

En el cas de l’Hospital de Can Misses jo crec que hi ha un

consens, també, -hi havia- ampli de tota una sèrie de necessitats

de reformes, i que això parlam de l’any 99, l’any 2000, en mans

de l’INSALUD, Administració central, en mans del Partit

Popular, vull dir que són coses que ja hi havia. De les reformes

acordades, fins i tot projectades o com a mínim avantprojectes

de reforma, hi havia de manera clara reforma de pediatria,

reforma de diàlisi i reforma de quiròfans, a part de la reforma

d’urgències, que s’ha fet els darrers anys, i d’algunes altres que

també serien convenients, però en aquestes hi havia projectes

concrets.

Bé, aquí ha passat una mica com a Son Dureta, arriba una

nova administració del Partit Popular i modifica els projectes

que hi havia. Clar, jo no tinc arguments suficients ni

coneixements tècnics i tampoc no vull entrar si els nous

projectes o avantprojectes milloren els que hi havia, el cert és

que eren qüestions plantejades per començar de manera

immediata i que a hores d’ara no s’ha fet absolutament res, és

més, no hi ha projectes aprovats per tirar endavant, hi ha

diversos croquis, diversos avantprojectes i tot això, però nos e

n’ha fet cap. Estam parlant de qüestions com reforma de

pediatria i diàlisi, que havien d’estar acabades l’any 2004.

Estam parlant de quiròfans, que és una qüestió en què hi havia

un projecte fet per un gestor del Partit Popular l’any 2000, de

reforma de quiròfans, que després, entre que es planteja la

necessitat d’anar a fer, no només reforma, sinó també de fer

ampliació, i a partir que hi ha també una normativa nova que

condiciona i obliga uns espais majors, es modifica aquest

projecte i que quan entra la nova administració es troba en una

situació, també, d’un acord bàsic, sense projecte redactat

definitiu, però un acord bàsic de reforma i ampliació de

quiròfans. Tot això no s’ha tirat endavant a pesar que fa dues

setmanes, em sembla que va ser, al plenari, la consellera

reconeix a preguntes del Sr. Gascón que al tema del bloc

quirúrgic de l’Hospital de Can Misses s’hi haurà d’entrar en

aquest any, a pesar que no ho preveien, per una sèrie de

deficiències greus, com que és necessari tancar-los de tant en

tant, ha passat més d’una vegada, perquè de sobte comencen a

sortir humitats, cauen plaques del fals sostre, perquè hi ha

canonades que passen per allí que rebenten, ja dic, de manera

repetida. No és un sol cas. Però és que per acabar-ho d’arreglar

ens trobam que el passat mes de setembre, dia 15, un tall del

subministrament d’energia elèctrica a l’hospital, va deixar els

quiròfans a les fosques o quasi, de tal manera que va ser

necessari interrompre fins i tot una operació que estava a punt

de començar d’una persona que ja estava anestesiada i es va

haver d’interrompre perquè fallaren o perquè no varen ser

bastant potents els generadors que hi havia per suplir els

problemes de subministrament en el cas d’un possible tall del

subministrament elèctric.

Això va fer que es produïssin diverses reaccions, entre elles

la intervenció de les juntes davant el Defensor del Poble, i a

hores d’ara, informacions que he recollit avui mateix, el tema

dels generadors continua igual, són uns generadors llogats a

GESA, no s’ha resolt el tema del subministrament elèctric en el

cas que tornàs a fallar, i no hi ha en aquests moments projectes

concrets i acabats per fer ni la reforma del bloc quirúrgic, ni de

dur endavant les diverses vegades anunciada reforma de

pediatria ni tampoc la de diàlisi. I aquí, citant el ple del debat

de totalitat de pressuposts de l’any passat, no el d’ahir, ja es

deia que hi havia 25,6 milions d’euros per al projecte del nou

Son Dureta, efectivament era per al nou Son Dureta, l’inici de

les obres de l’hospital d’Inca, que és l’únic que està en marxa,

l’Hospital de Formentera i reforma de Can Misses, reforma de

Can Misses, l’any 2004, les actuacions són zero, les actuacions

des que hi ha el govern del Partit Popular, des de fa any i mig,

són zero. Els projectes acabats, perquè saben que s’han

modificat els projectes que hi havia, els projectes acabats que

es poguessin licitar, ja, a hores d’ara, segons les informacions

que nosaltres tenim, no n’hi ha cap, no hi ha cap projecte que

estigui en condicions de licitar-se perquè les obres puguin

començar de manera immediata.

I aquests són els tres punts d’acord que nosaltres demanam,

que es faci front als possibles talls de subministrament elèctric

perquè no passi el que va passar, que va ser molt greu, i que es

facin les obres de reforma i ampliació necessàries a quiròfans,

també a les àrees de pediatria i diàlisi, i les altres que s’hagin

de fer, però és que aquestes fa anys que estan damunt la taula;

i l’última qüestió, que es facin també amb la participació dels

diferents estaments professionals i dels representants dels

treballadors. No demanam ni tan sols que hi hagi acord, sabem

que no sempre és possible i que qui té la responsabilitat de

gestió ha de prendre les decisions i no sempre tothom hi ha

d’estar d’acord. Però hi ha hagut, amb els diferents esborranys

i avantprojectes que s’han fet, greus discrepàncies,

enfrontaments, tensions, jo crec que innecessàries, amb sectors

professionals, amb la junta de personal, que és la que més ens

donava informacions, negava informació, demanam que això es

faci de manera que sigui accessible la informació, que es

busqui la participació i, si és possible, l’acord, i evidentment,

si l’acord no s’aconsegueix, qui té la responsabilitat de

governar que prengui les decisions que cregui convenients però

que es tirin endavant aquestes obres que són necessàries, que

han estat promeses de manera reiterada i que es retarden, creim,

sense cap tipus de justificació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró per un temps

de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Gràcies, Sr. President. Probablement no els empraré. A mi

m’hagués agradat emprar-los al punt anterior, però he arribat

tard i, per tant, deman disculpes.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei que ha

presentat el Sr. Ramon, evidentment que un hospital quan es fa

vell no té per què deixar de servir i si l’hem de deixar envellir,

l’han de convertir en una antiguitat perfectament útil, i avui en

dia no tenir un generador adient a l’únic hospital públic que

existeix a les illes d’Eivissa i Formentera, realment és del tercer

món i només confirma aquelles coses que el Partit Popular es

manté en les seves i cada any va pressupostant el mateix. Ho

tenien pressupostat el 2004, és als pressuposts del 2005 i

voldríem que en el pressupost del 2006 no hi fos, perquè ja

estigués fet. Per tant, li donarem suport, no només per al

generador, evidentment també per a aquestes àrees de pediatria,

de diàlisi i els nous quiròfans que hi fan falta i perquè tot això

es faci amb la participació dels professionals que evidentment

són els que coneixen més les necessitats i són els que saben què

necessiten més urgentment, però és evident que els ciutadans

d’Eivissa i de Formentera necessiten aquestes coses que ens

han plantejat, i nosaltres hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

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

minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista donarà suport a

totes tres propostes que ens fa el Sr. Ramon d’Esquerra Unida,

perquè pensam que les obres de manteniment i les obres en

generals dels hospitals s’han de fer amb la celeritat que toca. 

Jo vull recordar que aquestes determinades obres ja estaven

plantejades l’any 98, que no es van fer al seu moment, no es

van fer tampoc l’any i mig que governava el pacte, amb gran

crítica per part de l’actual consellera, que dur ara ja un any i

mig, també, de govern i no ha posat ni una rajola, jo vull

recordar que dels 25 milions pressupostats el 2004 per a

inversió, només s’han executat 11 milions, 11 milions que són

quasi tots de l’Hospital de Menorca i de l’Hospital d’Inca, no

s’ha fet altra infraestructura nova, començar no se n’ha

començada cap des de l’inici d’aquesta legislatura. Per tant,

nosaltres pensam que són obres que s’han de fer, que ja l’actual

consellera, el juny del 2003, als diaris d’Eivissa tenim reflectit

que diu que és urgents fer els quiròfans, diàlisi i pediatria, i que

tenia pressupost per al 2003, i no els d’abans no ho feren, ni ho

va fer ella el 2003, ho va proposar el 2004 i tampoc no ho ha

fet el 2004. Suposam que sí el 2005, malgrat el cert és que en

el pressupost en principi no figuren els quiròfans, però sí és

evident que s’ha de fet. 

Per acabar, Sr. President, i anecdòticament, recordo una

pregunta de l’actual consellera Sra. Castillo sobre un problema

de pediatria de Son Dureta fa un parell d’anys, amb la qual amb

la seva vehemència habitual quasi es menjava la consellera

d’aquell moment. No vull pensar què diria si estigués a

l’oposició i a una malalta a qui li han d’operar la vesícula i està

anestesiada se l’ha de despertar i enviar-la al seu llit sense

operar. En aquell moment això hagués estat un drama que, en

aquest moment, no és més problema. Jo pens que és un

problema greu però que tampoc no se li ha de donar més

transcendència que la que té, però les situacions canvien i les

persones crec que anem assumint cadascuna el nostre rol i veim

que de vegades s’ha parlat massa i en el moment d’haver de fer,

no és que no es vulgui, sinó que moltes vegades no es pot fer.

Sr. President, en definitiva, nosaltres donarem suport a les

tres propostes del Sr. Ramon. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

Els anuncii el nostre vot en contra d’aquesta proposició no de

llei per una qüestió que jo crec que és ja gairebé de respecte.

Mirin, aquí ho tenc, és escandalós, això, Diari de Sessions del

Ple núm. 43, del 9 de novembre del 2004, de dia 9 de

novembre del 2004. Jo els puc transcriure exactament el que va

dir la consellera al Sr. Gascón, és a dir, és com si no sabéssim

què hem de fer, anam i cercam el que diu l’altre i després ...

Escoltin, aquest tema està absolutament clar, està tan clar que

ni tan sols faré cap aportació, contestaré textualment el que va

contestar, i serà una duplicació, supòs que els transcriptors

creuran que hem tornat bojos, no.

Nosaltres vàrem considerar que era prioritari, com li deia -

això ho deia la Sra. Consellera dia 9 de novembre al Sr.

Gascón-, nosaltres vàrem considerar que era prioritari , com li

deia, la diàlisi perquè rebem una població, sobretot flotant, i la

mateixa població d’Eivissa necessita aquest servei i tenim

francament un servei de diàlisi molt petit i que havia de fer-se

fins i tot els vespres. També vàrem prioritzar pediatria i, com

li deia, el bloc quirúrgic tenim previst fer-lo dins aquesta

legislatura i li he reconegut que per a l’any 2006. El problema

és que hi ha hagut una sèrie d’inundacions, una sèrie de

problemes que han fet pensar que, tot i que sigui prioritzant

diàlisi i pediatria, haurem d’accelerar aquesta reforma del bloc

quirúrgic i, a més, aprofitarem, no per fer un rentat de cara del

bloc quirúrgic, sinó per fer una reforma global, augmentant el

nombre de quiròfans per tal d’adequar-los a les necessitats reals

de la població, per tant fer un servei com pertoca a la gerència

d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies, i no tenc res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, té la paraula el Sr.

Ramon per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Agrair el suport del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i del Grup Parlamentari

Socialista, tornar a explicar al Sr. Munar que aquesta

proposició està presentada del 22 de setembre arran del que

passa, que és una novetat, amb el tema que no funcionen els

generadors quan hi ha una apagada del sistema elèctric, tampoc

no funcionen els generadors per poder permetre fer operacions,

és a dir que hi havia una persona allà anestesiada, i bé, sí, la

consellera va dir que això ja estava, la consellera ho havia dit

molt abans, i aquí tenc retalls del febrer del 2004, diàlisi i

pediatria havien d’estar enguany, fetes, no s’ha fet res, estaven

al pressupost, el Sr. Ramis d’Ayreflor ho diu que estaven al

pressupost, ho deia l’any passat, no s’ha fet res, i va dir la

consellera l’altre dia que farien una reforma amb profunditat i

ampliació ..., bé, això és el que estava negociant la gerent de

Can Misses en el moment en què es varen perdre les eleccions.

Hi havia un projecte anterior, administració del PP,

d’únicament reforma, hi ha una normativa legal que obliga a fer

reformes més en profunditat, i s’estava redactant el projecte de

reforma i ampliació, portar-ho a sis quiròfans i hi havia l’acord

de la gerència de l’àrea de salut d’Eivissa amb la conselleria, és

a dir que era un tema que estava en marxa.

Ara el comencen a recuperar perquè hi ha una emergència

i tot això estava pressupostat i per si de cas, per si de cas, hi

voten en contra. Molt congruent no ho sembla, evidentment ens

trobam en la situació que sabem que hi ha la voluntat en el futur

que alguna vegada es faran aquestes reformes. Però, ja dic,

entre el nou equip, entre l’administració del PP, acaba amb tot

el que hi havia acordat per fer reformes, diu, nosaltres farem un

projecte nou i el farem millor, això sí, no sabem si serà

enguany, l’any que ve, l’altre, la propera legislatura, perquè

aquí no veig compromisos. Sé que la consellera ha dit, bé, el

bloc quirúrgic el farem abans del que teníem pensat, no, és que

el bloc quirúrgic era urgent el 2000, i una administració de l’ib-

salut, però amb una administració del PP, va fer el projecte

perquè era necessari i llavors, donat que va ser necessari fer

una reforma, estava molt avançat el projecte i estava acordat

amb la conselleria per començar no el 2004 sinó el 2003 si era

possible o al 2004. I ara continuam igual, bones paraules, però

compromisos concrets, cap ni un.

Em sembla bastant lamentable, però què hi farem. Moltes

gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votació. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

 4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de

llei.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més

assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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