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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. I en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Açò és inaudit en la història del Parlament. Açò és una
suplantació, no una substitució.

1) Proposició no de llei RGE núm. 364/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a sobre
situació actual de la medicina alternativa a Balears.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la proposició no de llei RGE núm. 364/06 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a situació
actual de la medicina alternativa a Balears. Per defensar la
proposició no de llei intervé per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds la Sra. Rosselló per un temps de
10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Aquesta proposició no
de llei... El fet de presentar aquesta proposició no de llei en
aquesta comissió parlamentària és perquè entenem que quan se
parla del tema de medicina, o quan se parla de tot allò
relacionat amb les tècniques de curar les persones, normalment
se parla de la medicina tradicional o convencional.

Nosaltres entenem que també hi ha una medicina
considerada “alternativa”, però que també són tècniques i que
el funcionament està força reconegut i a més, té un ús important
per a una part de la ciutadania i a més, com a única medicina en
allò que és el tractament que pugui tenir la seva salut, o com
també suport a la medicina convencional. Realment cada
vegada s’utilitza cada vegada més tot allò que són les tècniques
d’homeopatia, acupuntura, naturopatia, per dir les més
conegudes i més importants.

Llavors nosaltres entenem que aquest tipus de tècniques,
que existeixen en la realitat i que a més, com dic, una part dels
ciutadans i ciutadanes la utilitzen, creim que és necessari que
tenguin les mateixes garanties que les que s’exigeixen per a
qualsevol àmbit d’allò que en deim medicina convencional. Per
això creim que és important aquesta proposició no de llei, més
que res per donar una petita passa quant a allò que seria cercar
aquestes garanties que s’haurien d’exigir.

Dir també, tal com ja s’exposa a la proposició no de llei, el
Congrés de Diputats va aprovar una proposició en què
precisament s’instava el Govern de l’Estat a regular les
condicions de l’exercici, l’aplicació de les tècniques
d’acupuntura i homeopatia, així com també que s’establís un
marc idoni per al seu aprenentatge i ensenyament. Entenem que

moltes vegades se produeixen fets que, baix el nom de
naturopatia, homeopatia en alguns casos, acupuntura, hi ha
algunes persones que no poden actuar de la manera correcte i
evidentment tenen un perjudici sobre aquell que ho utilitza
pensant que s’està posant en mans d’algú que coneix
perfectament aquesta tècnica. Per tant, creim necessari que hi
hagi aquesta regulació.

Per això seguint aquesta proposició no de llei, així com
també el Parlament de la Unió Europea ha fet repetides
referències a la necessitat de regular aquesta medicina no
convencional, concretament hi ha una directiva, la qual també
se va transposar a través de dos reials decrets per part de l’Estat
espanyol, sobretot referida a l’homeopatia i que regulava aquest
tipus de tècnica terapèutica d’intervenció. Així entenem que hi
ha un important debat, no només a nivell de l’Estat, sinó també
a nivell de la Unió Europea. Així com un document de l’OMS,
sobre estratègia de l’Organització Mundial de Salut de la
medicina tradicional alternativa 2002-2005 i allà on s’assenyala
també que un dels objectius és incrementar l’accés a aquest
tipus de medicina als ciutadans, així com la seva integració en
els sistemes de salut.

Hem de dir que de cada vegada, com he dit ja inicialment,
hi ha un percentatge important de la població que utilitza
aquest tipus de medicina alternativa, per dir-ho d’alguna
manera. I no té cap tipus d’ajut, ni tampoc cap integració en el
sistema de salut, quan precisament s’haurien de contemplar
elements com l’homeopatia, l’acupuntura, que molta gent que
utilitza la medicina convencional també utilitza aquestes
tècniques i entenem que se produeix una divisió important entre
les persones que han optat d’una manera lliure i per tant, tenen
tot el dret a medicar-se a través de la medicina alternativa, o
fer-ho a través de la medicina convencional. Per això s’hauria
de donar possibilitat de què estiguessin incloses dins els
sistemes de salut.

Feta aquesta exposició de motius, entenem que també queda
clara a la proposició no de llei, la proposició no de llei que
presentam té dos punts. En primer lloc, consideram que s’ha
d’elaborar un informe sobre la situació actual de la medicina
alternativa a la comunitat autònoma de les Illes Balears. En
aquest moment, que ens consti a nosaltres, no hi ha cap
informació sobre la situació actual d’aquest tipus de tècniques
de medicina alternativa. Creim i consideram fonamental que se
fes un anàlisi i un estudi per saber exactament com se troba
aquest tipus de medicina, per tal de conèixer quina és la seva
situació real, quins són els professionals que s’hi poden
dedicar, així com també, conèixer una mica la població que
acut a aquest tipus de medicina per tractar-se. La qual cosa
permetria també tenir un major coneixement de la situació en
què es troba. 

I a partir d’aquí, a partir d’un anàlisi i un coneixement de
com està aquest tema, passaríem al segon punt. Seria que el
Govern prengués les mesures legislatives, si cal, assistencials
o administratives, que facilitessin sobretot l’accés a una
medicina alternativa pública i de qualitat. Per tant, que estigués
controlada i que no hi hagués cap tipus d’intrusisme, ni cap
mala utilització d’allò que són aquest tipus d’alternatives, fetes
majoritàriament per part de professionals de la medicina. Amb
aquest criteri i amb aquest rigor, d’una medicina alternativa
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pública i de qualitat, se pogués prendre les mesures necessàries,
tan a nivell legislatiu, com assistencial, administratiu, a fi que
també aquells ciutadans que volen d’una manera lliure optar a
aquest tipus de medicina alternativa ho puguin fer dins el
sistema integrat de salut pública i en aquest sentit també poder
optar de ser d’igual forma que aquell ciutadà que opta per una
medicina convencional. Seguint, a més els paràmetres de la
Unió Europa i de l’OMS, que entenem que estan en la línia que
planteja aquesta proposició no de llei.

Per tot això, nosaltres esperam que hi hagi consens respecte
aquesta proposició no de llei, que al cap i a la fi el que pretén
és un coneixement exhaustiu de com està aquesta situació a
nivell de la comunitat autònoma i per altra banda, prendre
aquelles mesures que se considerin més adients a curt, a mig i
a llarg termini per tal de facilitar, com dic, l’accés a aquesta
medicina alternativa pública per part dels ciutadans que així ho
vulguin i també que se reguli totalment la seva professionalitat
i la seva qualitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Mixt..., és absent. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM donarem suport
a aquesta proposició no de llei. A nivell europeu, amb major o
menor fortuna, alguns estats han incorporat ja a la seva
legislació la normativa sanitària necessària per regular aquesta
medicina alternativa i fins i tot, algun estats com poden ser
França i Alemanya, donen cobertura pública a determinades
opcions d’aquest tipus de medicina.

Nosaltres entenem que el nostre sistema de salut públic ha
de considerar aquestes teràpies, sense perjudicis i amb totes les
garanties. Ha de tenir instruments científics per poder destriar
les utilitats de moltes teràpies amb manipulacions amb finalitats
especulatives, quan no directament fraudulentes,
desgraciadament també existeixen dins la nostra societat i dins
aquests camps.

La medicina alternativa té una demanda social
inqüestionable, cada dia creix de forma evident i pensam que
el sistema sanitari públic no pot romandre d’esquena a aquesta
realitat. Però ho ha de fer des del rigor científic, amb serietat
metodològica i amb la responsabilitat de les institucions envers
la salut dels ciutadans.

Per tant, pensam que estaria bé dur a terme aquesta
proposició no de llei, efectivament la primera cosa que proposa
és elaborar un informe sobre la situació d’aquestes medecines.
Per tant, ja preveu aquesta possibilitat d’estudiar quines són les
que realment tenen una validesa científica i després poder-ho
incorporar. Nosaltres li donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Gascón per un temps de 10
minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Bé, per part del Grup Socialista
nosaltres donarem suport al primer punt, allà on s’insta el
Govern a elaborar un informe. Trobam a faltar que no demani
la colAlaboració del ColAlegi de Metges, així com ho estan fent
a Barcelona. El ColAlegi de Metges de Barcelona està fent en
aquest moment un estudi sobre la medicina alternativa i sobre
la gent que practica la medicina alternativa a Barcelona i a
Catalunya en general, però concretament a Barcelona. Tots els
colAlegis de metges de tot l’Estat espanyol han lluitat sempre,
jo no diré contra la medicina alternativa, però sí contra
l’intrusisme i com ha dit la proponent i la Sra. Mascaró després,
es practica bastant freqüentment en aquest tipus de medicina.

Nosaltres per tant, estam d’acord amb el primer punt, en
instar a fer un informe sobre com està actualment, però pensam
que el ColAlegi de Metges de les Illes Balears hauria de
colAlaborar amb aquest tema, atès que són ells els que saben
més que ningú, els metges que estan colAlegiats i els que no. Jo
no vull fer aquí una defensa del ColAlegi de Metges, no som
dels que pensen que el ColAlegi de Metges hauria d’existir, pens
que com és legal hem d’anar per aquí. Llavors, els metges
deuen haver de ser colAlegiats i per tant, el ColAlegi de Metges
seria el més competent. De tota manera donarem suport a
aquest primer punt.

Respecte el segon punt. Jo vull recordar que des de
l’anterior legislatura ja s’està fent no a través de la medicina
pública directament, però sí mitjançant un conveni, acupuntura.
Aquest any en el pressupost crec recordar que hi havia 800.000
euros per a acupuntura. Vull recordar aquí que no és encara una
especialitat acceptada pel ventall d’especialitats a tot l’Estat.
Vull dir que nosaltres hem criticat això i ho vàrem criticar
abans també perquè no està com una especialitat, però el fet és
que s’està fent i el fet és que funciona. Per tant, nosaltres
entenem que la Sra. Rosselló quan parla d’allò que es va
aprovar a Madrid, parlam exactament d’acupuntura i
homeopatia, no d’altres tipus de medicina alternativa, sinó
només d’aquestes.

De totes maneres vull dir des del nostre grup que pensam
que les mesures legislatives perquè siguin especialitats
l’homeopatia, que no ho és en aquest moment, jo personalment
penso que sí ho podria ser, no pot ser l’autonomia la que ho
legisli perquè no ho pot fer, entenc jo. Per tant, nosaltres ens
abstindrem en aquest punt, atès que pensam que és l’Estat el
que ha de fer, de fet s’ha demanat en el Congrés de Diputats
que se faci aquest estudi i s’haurà d’ampliar el ventall
d’especialitats mèdiques. Nosaltres estam d’acord en què es
posin en marxa aquestes especialitats que sí que hi ha un grup
de població que ho demanda habitualment. També vull
recordar que molts de medicaments que es donen com a
medicina alternativa es donen a la medicina tradicional en
forma de pastilles, quan són extractes naturals, però són els
mateixos medicaments. Però sí que hi ha una població que ho
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demanda i per tant, pensam que és lògic que es doni des del
nivell públic aquesta alternativa. Però abans de donar aquest
nivell públic, creim que no ho pot fer l’autonomia, que això és
l’Estat i per tant, primer ho haurà de legislar l’Estat.

En definitiva President, nosaltres donarem suport al primer
punt i ens abstindrem en el segon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres li rebutjarem aquesta proposició no de llei i me
cregui que hi ha hagut un debat intens entre la conselleria i
alguna de les persones que colAlaboram en forma de diputat. Jo
com a metge i com a ciutadà estic pràcticament d’acord amb
allò que vostè planteja, tan en l’existència d’una necessitat que
existeix per definició, com en la realitat social. I com a metge,
som dels que crec que aquesta medicina alternativa no només
és compatible sinó que és absolutament complementàries,
enriquidores i positives.

Per tant, no és aquesta la qüestió. La qüestió és la que el Dr.
Gascón comentava a la segona part. És a dir, nosaltres sí que
sabem i fins i tot, la Sra. Mascaró també ha parlat i deia
concretament: “alguns estats”, perquè això sí que creim que ha
de ser una tasca a nivell estatal, per una qüestió molt
complicada i és perquè aquí no només hi intervé la cartera de
serveis d’allò que seria, per entendre-nos, el sistema nacional
de salut, sinó que hi hauria d’haver tota una legislació que
acredités qui són els que tenen aquestes titulacions, com les
aconsegueixen, des d’on seran correctes, amb quins perfils,
amb quins currículums. Per tant, el Ministeri d’Educació també
ha d’intervenir i això fa que sigui una qüestió, si me permet,
fins i tot molt perillosa. És a dir, el rigor científic, la
metodologia suficientment demostrada i totes aquestes
qüestions fan que s’hagi de...

En qualsevol cas, nosaltres li puc dir per a la seva
tranquilAlitat que formam part de distints grups de treball que
s’han composat dins una comissió que el consell interterritorial,
des de l’Estat, s’ha patrocinat. Per tant, li puc dir que això està
en marxa, crec que hi ha una visió molt avantguardista per part
del consell interterritorial, en aquests moments crec que la
ministra té sensibilitat per això, ho dic sincerament. I crec que
pràcticament totes les comunitats s’han sumat a aquest grup de
treball. Per tant, no dubti que allò que vostè planteja és
encertat, no dubti que tard o d’hora això arribarà a ser una
realitat. Però pensam que no és el Govern d’aquesta comunitat,
això ha de ser una qüestió purament supracomunitària. Només
per aquest motiu li rebutjarem la seva proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc he de dir que en general, inclòs evidentment el
Grup Parlamentari Popular, agraesc el fet de què vegin que
això és una necessitat i que de fet el tema de la medicina
alternativa, dit en un ample àmbit, hi ha una part de la
ciutadania que la utilitza i ho fa de manera habitual. I per altra
banda, que requereix també, per allò que he entès de les
distintes intervencions, que també requereix que hi hagi una
regulació important, tenint en compte que en moltes de casos
allò que seria el rigor i la qualitat no s’exerceix de la manera
com pertocaria davant d’un tema tan important com és la salut
de les persones.

En aquest sentit per tant, nosaltres sí que consideram que,
tot i que hi pugui haver algunes competències que puguin tenir
altres administracions, si més no el Govern de les Illes Balears
s’ha d’implicar-hi per tal de conèixer en primer lloc quin és la
situació actual i després prendre les mesures evidentment que
pugui prendre el Govern, a posta el nostre segon punt és un
punt molt ample perquè és evident que ha de fer el que pot fer
un Govern autonòmic. En aquest sentit no pretenem tampoc
que vagi més enllà d’allò que siguin les seves competències.
Per tant, que pugui també regular d’una manera clara aquest
tipus de medicina alternativa. Tots vostès m’han donat la raó en
què de cada vegada hi ha més gent que la utilitza, si ho volen
saber, jo mateixa som una de les seves pacients, per dir-ho
d’alguna forma.

Dit això, és evident que agraesc el suport del PSM, com no
pot ser d’altra manera. Agraesc també el suport del Partit
Socialista en el primer punt. El tema del ColAlegi de Metges per
a nosaltres no és cap problema posar-lo si fos el cas. Tot i així,
supòs que el Partit Popular no ho aprovaria. El més important
per a nosaltres és que sobretot se faci un estudi i un anàlisi de
com està en aquest moment aquest tipus de medicina. Sempre
l’administració va per darrera de la ciutadania i creim que
precisament ja és hora de què hi hagi un anàlisi, un informe que
aclareixi quina és la situació actual de tot aquest tipus de
mètodes terapèutics per poder saber després com actuar. Per
tant, nosaltres no tenim cap problema en afegir fins i tot, “en
colAlaboració amb el ColAlegi de Metges”.

En el segon punt dir que, tot i que no té futur aquesta
proposició no de llei. Però jo vull recordar que hi ha una manca
absoluta de la legislació. En aquest moment només hi ha el
decret del 94 i un del 95, un per a temes de medicina
homeopàtica per a animals i un altre per a medicina
homeopàtica per a persones i és l’únic que regula aquest tipus
de medicina. Per tant, hi ha una falta claríssima de normativa
a nivell estatal i ja no parlem del nivell autonòmica perquè no
hi ha res. Per tant, nosaltres consideram, torn repetir, que
l’administració no sempre ha d’anar al darrera d’una realitat
social que existeix. Per això creim que estaria bé que s’aprovés
aquest punt, per allò de dir que se fes alguna cosa per regular
aquest ús i no hi pugui haver ni intrusisme ni mal ús d’un tema
tan important, com dic, que juga amb la salut de les persones.

Així i tot, no tendríem cap inconvenient en instar enlloc del
Govern de les Illes Balears, instar el Govern de l’Estat.
Nosaltres d’alguna manera el que volem és que se reguli i se
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prenguin les mesures necessàries a nivell legislatiu, assistencial
i administratiu perquè aquesta medicina pugui ser públic i per
tant, pugui estar el més normativitzada possible, a fi d’evitar
qualsevol tipus de problema.

Però tenint en compte que tanmateix suposam que no
tendrem el suport de la majoria de la cambra, nosaltres sí que
ens permetran dir que tot i que no serà aprovada aquesta
proposició no de llei, agafam el guant del Partit Popular i
esperam que facin via en fer alguna actuació respecte aquest
tema perquè realment crec que seria d’agrair per part de tots els
ciutadans de tot allò que suposa medicina alternativa, sobretot
homeopatia, acupuntura i la naturopatia, estigués el més
regulat, en funció de la situació real de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a votació la proposta. Farem votació separada.

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Passam a votació el segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 2, en contra 9, abstencions 5.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
364/2006.

2) Proposició no de llei RGE núm. 544/06, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a nou hospital de referència.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en la proposició no de llei RGE núm. 544/06 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou hospital
de referència. Per a la seva defensa intervé l’Hble. Sra.
Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. La necessitat de comptar amb un
hospital de referència modern, que doni cobertura a les
necessitats dels ciutadans, crec que la compartim, o ens pensam
que la compartim tots els grups parlamentaris d’aquesta
cambra. És conegut que hi havia l’existència d’un projecte per
transformar el vell Son Dureta, un hospital universitari i de
referència per a tots els ciutadans d’aquestes illes, el projecte
era per transformar aquest vell Son Dureta en un hospital nou,
modern i amb tota la tecnologia adequada a la sanitat del segle
XXI. Però també sabem tots que el Partit Popular va decidir
que aquest hospital de referència s’havia de construir a un altre
lloc, va decidir que s’havia de construir concretament a la finca
de Son Espases. I això només ha suposat tot un seguit de
retards i la manca per als ciutadans d’aquestes illes de comptar
el més aviat possible amb un nou hospital, amb totes aquestes
tecnologies modernes que necessita i requereix la sanitat
d’aquestes illes.

És un fet que el 2003 la consellera de Salut i Consum ens va
dir que el 2004 posarien la primera pedra. També és un fet que
el 2004 ens va repetir que la primera se posaria el 2005. I el
2005 ens va dir que finalment la primera pedra del nou hospital
se posaria el 2006. Cada passa que ha fet el Govern per fer la
construcció d’aquest hospital a Son Espases ha suposat un
entrebanc, un nou motiu de retard en la possibilitat de comptar
amb aquest nou hospital per als ciutadans, tot això, a part de
l’especulació urbanística, que avui no hi entraré gaire. 

Però el darrer entrebanc per a la construcció d’aquest nou
hospital va venir del propi Govern, va ser la Comissió Balear
de Medi Ambient la que va haver de demanar ampliació
d’informació a l’ib-salut perquè la documentació no era
completa i no era correcta. Curiosament, aquesta mateixa
documentació que demanava la Comissió Balear de Medi
Ambient, almanco des del PSM, ja l’havíem feta saber a l’ib-
salut el mes de juliol del 2005, quan presentàrem les
alAlegacions a la proposta d’aquest hospital. Però l’ib-salut va
considerar que ja estava bé així com ells ho posaven i fins i tot,
ho havien fet abans, no record la data, quan l’Ajuntament de
Palma va tenir a exposició pública la modificació del Pla
general d’ordenació urbana per poder construir aquest nou
hospital a Son Espases. 

Però ni l’Ajuntament de Palma, ni l’ib-salut ho varen tenir
en compte i ha hagut de ser un organisme del propi Govern, la
Comissió Balear de Medi Ambient que els digui que hi falta
aquest estudi d’alternatives. L’estudi d’alternatives significa
cercar altres emplaçaments i explicar per què Son Espases és el
millor d’entre tots. Com que això no ho havia fet i s’haurà de
fer, entenem que això suposarà un altre retard més i pensam
que la primera pedra d’aquest nou hospital de referència no ha
de ser el 2007, sinó que hauria d’haver estat fa un parell d’anys.
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Per tant, el que demanam avui és que el Govern de les Illes
Balears suspengui immediatament la tramitació per a la
construcció del nou hospital a Son Espases i iniciï els tràmits,
també amb caràcter d’urgència, per dur a terme aquest projecte
de nou hospital a Son Dureta. El projecte ja existeix i se
tractaria simplement de treure-lo a licitació i segur que dins el
2006 podríem posar la primera pedra.

Hem arribat a pensar si és una estratègia del Partit Popular
no presentar tota la documentació per evitar la inversió que
suposa aquest hospital. Esperam que no sigui així, esperam que
recapacitin i que donin suport a la fi a aquest primer projecte de
fer el nou Son Dureta a Son Dureta, que record ja era una
iniciativa del Partit Popular. Tots coneixem el projecte i la
història i el duim a votació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Obrim el torn de fixació de
posició, el grup parlamentari mixt és absent. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr.
Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ara ja he recuperat el lloc després de
la substitució que ha fet la meva companya per a la proposició
anterior. Bé, per manifestar-nos sobre aquesta proposició
presentada pel Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Posicionar-
nos lògicament a favor i afegir alguns comentaris.

Jo crec que la necessitat d’una reforma global, profunda i
una millora de l’hospital de referència, l’hospital de Son
Dureta, du aproximadament uns 25 anys que se parla d’aquesta
necessitat. Després de donar-li moltíssimes voltes, a finals de
la passada legislatura es va trobar un acord i hi havia un
projecte. Bé, aquest projecte s’ha tirat per la borda, s’ha
renunciat a fer aquest projecte, s’ha renunciat a fer el nou Son
Dureta, tal i com estava projectat i acordat. No s’ha renunciat,
perquè és impossible, a gastar-se quantitats molt significatives
en rehabilitar Son Dureta perquè és imprescindible, però
aquestes quantitats d’alguna manera és tirar-les perquè no es
vol que Son Dureta segueixi endavant, segueixi funcionant.

I això crec que és alguna cosa més que un error greu per
part del Govern del Partit Popular, és com a mínim una
irresponsabilitat molt important, dic com a mínim i pens que
alguna cosa més. En tot cas, ja ho ha dit la Sra. Mascaró, a
hores d’ara no es té ni la més remota idea de quan es podrà
començar a construir aquest nou hospital. Si s’hagués executat
el projecte de Son Dureta, és evident que la primera fase ja
podria estar construïda. Estam parlant, ja sé que s’ha dit moltes
vegades, però estam parlant d’una construcció que es fa per
mòduls, per fases, per blocs diferenciats. Per tant, l’excusa que
es dóna habitualment de les “molèsties” d’un hospital en obres
no tenen massa sentit, sobretot si tenim en compte que
l’Hospital de Can Misses d’Eivissa es pensa seguir operant a
dos quiròfans mentre es fa obra en els altres dos quiròfans del
mateix bloc quirúrgic. 

Per tant, és evident que les molèsties de les obres en aquest
cas eren infinitament menors i no pot ser aquesta l’excusa. Però
sigui el que sigui, un tema que estava en condicions de licitar-
se a principi de legislatura, estam aproximant-nos al darrer
d’aquesta legislatura i no s’ha fet res. Dir que crec que s’ha fet
una cosa, engreixar les clíniques privades. La millora de Son
Dureta no es fa, el nou Son Dureta no es fa, però les clíniques
privades cada vegada tenen més guanys, i engreixar es pretén
com a mínim determinats propietaris i fer operacions en sòl
rústic que es reconverteix i que hi ha un augment del preu del
valor d’aquests terrenys.

I tot això ho ha dit també la Sra. Mascaró, la Comissió
Balear de Medi Ambient del PP, segurament qualcú es va
despistar de donar les ordres pertinents, ha dit unes qüestions
òbvies, importants, molts importants i que des de tots els grups
de l’oposició s’havien dit; ara es tractarà, supòs que es
repartiran les ordres pertinents que qualcú es va despistar, de
resoldre de manera administrativa, però això no es pot resoldre
de manera administrativa si no es fa un frau monumental. Les
qüestions que planteja la Comissió Balear de Medi Ambient
són d’una transcendència radical, perquè el que es diu és que
mai s’ha justificat la necessitat de construir un nou hospital fora
de Son Dureta i que no es pogués aprofitar Son Dureta. Això,
a posteriori, si es justifica és un frau. Evidentment seria un
frau, serà, quasi segur, que ara es faci l’estudi d’alternatives i
conclogui aquest estudi com no pot concloure d’altra manera,
si és un òrgan del Partit Popular que la millor alternativa era
Son Espases. Però clar, els estudis d’alternatives no poden ser
quan s’ha decidit i està clar que fa segurament més temps del
que fa que ha començat aquesta legislatura que s’ha decidit que
a Son Espases es construirà un hospital, i no està decidit per
criteris mèdics assistencials, sinó per altres criteris; ara és
injustificable, és indemostrable que aquesta alternativa sigui la
millor.

Un procediment mínimament seriós obliga primer a
demostrar que és necessari fer un hospital a una altra banda que
Son Dureta, després cercar les millors alternatives, després
valorar els impactes i com es poden reduir; el que no es pot fer
és comprar a un preu espectacular Son Espases i llavors ja ho
farem quadrar tot. No, les coses es fan d’una altra manera. I ja
dic, fa molt de temps que està decidit que sigui Son Espases,
crec que a mans d’aquesta legislatura, s’han donat informacions
mai desmentides de manera convincent, en qualsevol cas, quan
es va fer el paperot que es demanava l’opinió dels grups sobre
tres possibles alternatives diferents estava plenament decidit,
com es va veure l’endemà quan els diaris ja publicaven quina
era l’opció elegida i se suposava que ens havien donat un temps
als grups per manifestar-nos. Era evident també que s’hi es
volia treure de Son Dureta hi havia llocs millors que Son
Espases.

Bé, tot això per concloure que la decisió de Son Espases és
purament un negoci, immobiliari, especulatiu i per a les
clíniques privades, i que tota la tramitació és nulAla, ara
intentaran vestir-la, però és nulAla. Ja seria hora, i per això
suportam plenament la proposició del PSM, ja seria hora que,
sense perdre ni un minut més, es tiràs endavant el projecte de
Son Dureta i es renunciàs a aquesta barbaritat, amb costs
impressionants, de Son Espases, encara que qualcú perdés un
gran negoci que espera obtenir.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Molt breument, perquè és un tema que
ja hem discutit moltes vegades, ja saben la postura del Grup
Socialista en contra del nou Son Espases, nosaltres pensam fins
i tot que aquest tema s’hauria de debatre no a la Comissió de
Salut, sinó a la Comissió d’Ordenació del Territori, atès que és
un problema de rajola i no d’altre tipus de cosa, és un problema
d’especulació urbanística, per tant no entenem molt bé per què
som a aquesta comissió parlant d’aquest tema.

Jo no vull fer història, la història la tenim ja tots al cap,
l’hem discutida diverses vegades, comença amb l’estafa que va
representar reunir els grups parlamentaris per dir-nos que hi
havia, no tres, com diu el Sr. Ramon, sinó cinc llocs útils per
construir el nou hospital, entre ells el súmmum dels súmmums
va ser presentar com a una alternativa la base militar General
Asensio quan era claríssim que els militars no anaven a cedir
d’un dia per l’altre aquesta base, bé, va començar així i va
continuar com va continuar.

Nosaltres no estam d’acord amb aquest nou hospital,
pensam que tardarem més temps a tenir un hospital nou, és
evident, perquè Son Dureta, l’arreglament de Son Dureta ja
seria quasi a la meitat, ja hi hauria els 5.000 metres d’urgència,
ja hi hauria la pediatria nova, etcètera. Era un hospital, quan es
diu que treballar sobre un hospital en obres és molest, els que
ho hem fet sabem que és molest, però també volem recordar
una vegada més que l’arquitecte que va dissenyar l’arreglament
de Son Dureta havia parcelAlat les obres perquè no hi hagués
molèsties, i deu ser un arquitecte prou bo quan se li ha donat,
perquè és el que s’ha fet, donar-li la construcció del nou
hospital, és el mateix arquitecte, perquè no és un canvi de lloc
tan sols, sinó que és un canvi de grandària d’hospital, un
hospital de dotze plantes a un de cinc evidentment no és el
mateix, per tant l’arquitecte deu ser bo quan se li ha donat i
també devia ser bo abans.

Per tant, el temps d’espera serà més llarg. És molt més car
aquest hospital, no oblidem que va sortir la convocatòria per a
la construcció d’aquest hospital i per a la, no la construcció,
l’explotació, per 720 milions d’euros; és a dir que 24 milions
d’euros fins l’any 2040 que serà un hospital que no serà públic
absolutament, perquè la gestió de neteja, de bugaderia, de bars,
de pàrking, etcètera, serà privada; i això només és el principi
perquè parlem que aquest cost serà de 540 milions d’euros,
però ja es veurà, perquè augmentaran els costs i augmentarà el
preu. Això serà un cost altíssim per a aquesta comunitat
autònoma, altíssim per a aquesta comunitat autònoma, però el
Partit Popular així ho ha plantejat i així ho volen; nosaltres
mantenim que no hi estam d’acord, els motius són aquests i no
els discutirem més perquè pensam que ja les posicions estan
molt clares i donarem suport, com no podia ser d’altra manera,
a la posició de la Sra. Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Munar, per part del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Jo voldria felicitar la Sra. Mascaró per la seva persistència i
abnegació i crec que això enriqueix el debat, però en aquest cas
afegeix molt poc. Jo crec que, com ha dit el doctor Gascón, està
molt discutit aquest tema, però sempre és respectable que hi
hagi grups que creguin que encara poden envestir des d’una
altra òptica.

No entraré a valorar el per què d’una cosa i l’altra, però
quan ha començat la seva exposició, la Sra. Mascaró ha dit: el
Partit Popular de les illes va decidir respecte d’aquest hospital
que no es faria; jo li voldria matisar que no és exactament així,
els ciutadans de les Illes Balears varen decidir, és a dir, el Partit
Popular es va presentar amb el seu programa electoral, d’una
manera ben clara, després d’haver consultat amb el sector, i
vàrem prendre aquesta decisió, ho vàrem exposar a la
ciutadania, la ciutadania va dir que sí, per majoria absoluta, i
aquí estam, primer punt.

Segon punt, nosaltres, el que parlava vostè de l’ampliació
de la documentació per part del propi Govern, que vostè tenia
el dubte de si això era una forma d’alentir, li puc garantir, i en
aquest cas personal, que no és aquesta la qüestió, la qüestió és
que precisament jo crec que això és la demostració que des del
propi Govern les coses es volen fer ben fetes, és a dir aquí no
hi ha cap interès que les coses no es facin ben fetes; hi ha una
decisió presa, es pensa que és la millor, en el lloc adequat dels
possibles, naturalment tal vegada n’hi ha que són millors però
no són possibles, dels possibles és el millor i per tant es va
prendre aquesta decisió. Aquesta decisió, vostès tenen dubtes,
dubtes normals i lògics, sobretot amb plantejaments
d’esquerres, però aquests plantejaments liberals no deuen ser
tan dolents perquè comunitats dirigides per governs socialistes
estan utilitzant aquesta mateixa estratègia financera per abordar
temes, com l’ampliació del metro de Barcelona, etcètera.

Què vull dir amb això? Vull dir que aquest plantejament
financer que es planteja per al nou hospital implica: número 1,
que es farà amb el temps que es diu que es farà, perquè si no hi
ha clàusules de penalització i vostès saben que als empresaris
normalment no els agrada perdre doblers; 2, perquè la primera
pesseta la cobraran a l’entrega de les claus, per tant com més
allarguin la construcció més temps tarda a fer-se, i després per
una cosa que no és precisament anodina, podem anar a les
demagògies que vostès vulguin, però vostès saben perfectament
que una obra feta per l’administració dura 10, una obra feta, la
mateixa, des de l’empresa privada dura 5, i això ho sap
qualsevol persona que hagi estat dins el món de la gestió. Per
tant, els puc garantir, primera que l’hospital estarà fet
probablement molt abans del que estaria la reforma integral,
pensau que aquesta reforma integral de Son Dureta s’havien
d’esbucar 55.000 metres quadrats d’edifici, és a dir que només
hauria quedat en peu el 22%, versus, naturalment això implica
massa clar el temps que s’hauria fet i que s’hauria molestat a la
ciutadania, etcètera.
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En qualsevol cas, dir-li que estic en condicions d’assegurar-
li, i en aquest cas personalment, maldament sigui només un
diputat ras, que la meva informació és que li assegur que dins
el 2006 es posarà la primera pedra del nou hospital de Son
Dureta, i que el temps d’espera serà el que vostès coneixen i la
finalització de l’hospital serà quan vostès saben que serà.

Per tant, dit això, naturalment els rebutjam la seva
proposició no de llei per les qüestions que els he dit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, agrair en primer lloc el
suport a Esquerra Unida i al Partit Socialista a la nostra
proposició no de llei. Lamentar que, tot i que el Sr. Munar m’ha
felicitat per la persistència i l’abnegació, lamentar que ells
segueixen sent també, en certa manera, caparruts i voler
continuar amb la seva línia, perquè també continua tenint els
mateixos arguments, els ciutadans de les illes van dir sí, però
els van dir sí perquè a ells els varen dir que els farien un
hospital nou amb menys temps del que tenien previst fer-ho a
Son Dureta, i la veritat és que quan ja podrien tenir mig
hospital nou fet encara no han començat el que havia de ser el
gran projecte del Partit Popular.

Que l’ampliació de la documentació no és una forma
d’alentir, no, la Comissió Balear de Medi Ambient fa complir
la legalitat a la Conselleria de Salut, igual que a qualsevol altra
persona, però sí que és una forma d’alentir, si la Conselleria de
Salut hagués tengut interès realment d’acomplir, i l’ib-salut, la
normativa hagués fet totes les passes legals que hi havia.

I dubtes normals i lògics, sí que en tenc de dubtes i de cada
dia són més grossos els dubtes de si realment vostès, el Partit
Popular vol un nou hospital. L’altre dia llegia una notícia a un
diari que, curiosament, el titular era que Balears és la comunitat
amb més hospitals i més llits de tota Espanya; i aquí me va
sobtar, és a dir, de cop, de passar a ser la comunitat amb menys
llits per habitant, som la de més llits per habitant, aquí qualque
ha passat que no me n’he assabentat; efectivament, comptaven
els llits privats, aquí comptaven els llits privats. I aquí és quan
dius, se’m confirmen aquelles sospites que tenc, quan deia el
Sr. Ramon d’Esquerra Unida que anam a engreixar la privada,
no ens interessa, al Partit Popular no interessa el sistema
sanitari públic, els interessa un sistema sanitari, però
evidentment si fos el públic el nou hospital de referència estaria
començat.

Referent a l’estratègia financera ha parlat del metro, crec
que era de Barcelona; jo no conec gaire aquestes obres, però
diria que el metro de Barcelona està en marxa, sigui quin sigui
el sistema de construcció, de licitació i de pagament fan obra,
l’hospital ni de Son Espases ni de Son Dureta està en obres en
aquest moment, encara no han començat les obres.

Diu que es farà en el temps que es farà, que el termini que
diu, que és el que està en el plec de condicions; jo no dubt que
quan comencin les obres, l’empresa que li toqui compleixi,
però de moment no han començat les obres.

I després ens diu que una obra feta per l’administració dura
10 anys i una obra feta per la privada en dura 5. No conec cap
administració que tengui capacitat suficient per construir un
hospital, normalment ho dóna a una empresa privada; es paga
de diferents maneres i si a la licitació li posa que hi ha uns
terminis i els terminis no s’acompleixen l’empresa té unes
certes, ara no me sortirà la paraula, bé, que els descompten,
clàusules d’aquestes que descompten un tant per cada dia o per
cada termini de temps que s’estableixi amb els retards, també
funciona. Per tant, aquesta no és l’excusa, l’excusa hem arribat
a la conclusió que, lamentablement, el Partit Popular no està
pel sistema sanitari públic, està per un sistema sanitari de
qualitat però no públic i que per això l’hospital ni de Son
Dureta ni de Son Espases està en marxa. Teníem un bon
projecte, era un molt bon projecte que podria estar acabat a
finals d’aquesta legislatura, el Partit Popular s’hagués pogut
posar la medalla d’inaugurar aquest nou hospital i segurament,
a les pròximes eleccions, no s’haurà pogut posar la medalla ni
de la primera pedra, del pas que van tots els temes legals i
urbanístics d’aquest hospital.

I lamentar això, que no vulguin recapacitar i que no vulguin
donar la possibilitat als ciutadans d’aquestes illes de poder
comptar amb un hospital de referència modern i adequat a una
societat del segle XXI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació la
proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no
de llei 544/06.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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