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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. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente, Xisco Molina sustituye al Sr. Munar.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Molt bé, començam, passam a l’únic punt de l’ordre d’avui
que consisteix a les preguntes 7808, 7809, 7810, 7811, 7812,
7813, 7813 i 7814/06. Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i
Consum, Sra. Aina Castillo i Ferrer, per tal de respondre
aquestes preguntes.

Abans de res, a l’anterior Mesa vam acordar que el Sr.
Ramon faria una agrupació de les diferents preguntes per quatre
temes: a Can Misses, perdó, el nou Can Misses, el procediment
de Can Misses, Son Dureta, Son Espases i aire condicionat de
Son Dureta, en principi faríem aquests quatre blocs de
preguntes.

1) Pregunta RGE núm. 7808/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a necessitat d'un nou hospital
públic a Eivissa.

La primera serà la que fa referència a necessitats d’un nou
hospital públic a Eivissa, que és la 7808. Per passar a formular
la pregunta té la paraula el Sr. Ramon, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, una qüestió prèvia que la
voldria dir perquè algunes preguntes estaran una mica fora
d’actualitat i tal vegada intent fer una certa actualització amb
l’exposició d’aquestes preguntes, sense sortir-me del tema, però
és que la veritat és que tenim un funcionament en aquest
Parlament que és molt poc àgil, són totes preguntes fetes aquest
estiu, les quals en alguns casos podrien haver estat preguntes
per escrit, si hi hagués més agilitat amb les respostes a les
preguntes per escrit, però és que darrerament me n’han arribat
amb més d’un any de retard i bé, vaig decidir fer aquestes
preguntes de manera oral. En tot cas, agrair la presència de la
consellera aquí per respondre aquestes preguntes, però que, en

fi, sent una mica, ara les formularia segurament, les mateixes
les formularia d’una altra manera perquè han passat molts
esdeveniments des del moment en què es formularen, però en
fi, sense més preàmbuls entram al tema.

La pregunta aquesta del nou Can Misses o la remodelació
integral de l’hospital de Can Misses. Jo crec que dins el pla de
construcció d’infraestructures sanitàries, especialment
d’hospitals, del que tant li agrada parlar a la consellera,
efectivament estan en marxa i molt avançats l’hospital d’Inca,
l’hospital de Menorca i el de Formentera, i jo desig, que li
quedi clar, Sra. Consellera, que els pugui inaugurar aquesta
legislatura, no perquè vostè es posi medalles, que se’n posarà,
i és normal, sinó per a un millor servei als ciutadans.

Bé, dels hospitals que queden, jo que crec que amb
problemes, són els de Son Dureta, del qual en parlarem
després, i el de Can Misses a Eivissa. La veritat és que en el Pla
d’infraestructures, el qual vostè va presentar, 2004-2010 no
estava prevista cap remodelació important de l’hospital de Can
Misses, però el president del consell insular un bon dia ens va
sortir amb la proposta que era necessari un nou hospital a
Eivissa, un altre, i que a més l’havia de pagar el Sr. Zapatero
aquest hospital. Després, el president del Govern, en el debat
de la comunitat de l’any passat si no ho record malament, va
recollir la proposta, la possibilitat d’estudiar-ho. El cert és que
a l’hospital de Can Misses s’han fet algunes obres, i n’hi ha
d’altres projectes, en concret la reforma de pediatria i diàlisi,
que són projectes que ja venien d’antic, i ara s’ha licitat em
sembla el bloc quirúrgic, però no hi ha una visió global, té
problemes de saturació aquest hospital, i es va crear una
comissió d’estudi, no sé de què, la qual havia de fer una
proposta.

I molt me tem, que sigui tirant del que queda de legislatura,
doncs amb les condicions actuals que en molts aspectes no són
òptimes perquè, ja dic, hi ha problemes de saturació, que de
cara a la campanya electoral es farà qualque tipus de promesa,
no sé quina, qualque tipus de promesa, però el cert és que haurà
passat la legislatura on no s’ha fet cap proposta de veure si es
feia una remodelació o una ampliació, si es resolien aquests
problemes de saturació i mitja legislatura amb una comissió
estudiant que si l’ampliam, en feim un de nou o què passa. Bé,
jo volia saber si a hores d’ara aquesta comissió ja ha estudiat
prou i ja té una proposta o si, com me tem, simplement, com a
campanya electoral, abans de les eleccions, ens destaparan allà
una proposta sorpresa que no tengui tal vegada molt a veure
amb aquests estudis. M’agradaria saber com està la situació,
Sra. Consellera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta la consellera, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Vull celebrar la recuperació de la
ilAlusió i la motivació del diputat d’Esquerra Unida per
formular preguntes a aquesta consellera, perquè ja m’havia
preocupat a la passada, és ver que no era una comissió de salut,
era una comissió d’hisenda per al pressupost, no pareixia haver
interès per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida per la
despesa en salut, però veig que a la fi s’ha recuperat.

Dir-li, respecte de les conclusions d’aquest grup de feina
que valora la situació, que avalua la situació de les necessitats
sanitàries a Eivissa per tal de fer les seves conclusions, que no
li puc avançar, perquè seria per la meva part molt prematur i
molt imprudent, perquè encara està fent feina.

No és cert, Sr. Diputat, que duguem mitja legislatura fent
feina en aquest sentit, duim una sèrie de mesos, perquè no fa
tant que es va aprovar la proposta per part d’aquest Parlament
de què es fes aquesta comissió interinstitucional, amb
representants dels serveis centrals d’ib-salut, del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera i també de la gerència de
l’hospital de Can Misses. En aquests moments han avaluat la
situació actual a Eivissa, me diuen, és a dir, han fet una primera
fase analítica per descriure la situació actual, una anàlisi de la
situació present i adequació de recursos que ja està completada.
I a la segona fase el que es fa és una projecció de l’activitat
assistencial a Eivissa a l’any 2015, amb dades de l’INE i
pròpies, també basades en el creixement de targeta sanitària, i
en aquests moments es du a terme el dimensionament; és a dir,
descriure la dotació de recursos humans i materials necessaris
per tal de poder atendre aquesta activitat prevista per al 2015,
que en aquest moment s’està desenvolupant. Posteriorment, es
farà el pla d’acció, on s’inclouran aquestes actuacions que
aquest grup de feina estimi necessàries.

Però, com li dic, Sr. Ramon, no només no l’ha de preocupar
que faci temps, o dos mesos, que hagi formulat la pregunta,
sinó que crec que el prudent, l’oportú és deixar fer feina a
aquesta comissió interinstitucional i que, una vegada que tengui
les seves conclusions, no es preocupi, perquè és un mandat
d’aquest Parlament constituir-la i que faci feina i com a tal seré
jo, personalment, si òbviament és abans del mes de maig, qui
vengui a explicar aquí mateix les seves conclusions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Ramon, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, veig que seguim fent analítica
de la situació. Miri, no és que faci tan poc, fa, com a mínim, un
any i mig que, de manera programada, es va generant notícies,
es van generant expectatives sobre aquest tema, jo crec que
amb una política molt hàbil; no la va començar vostè, en aquest
cas, la va començar el president del consell insular, molt hàbil,

que ens bombardeja habitualment als ciutadans, que jo crec que
els ciutadans que llegeixen la premsa deuen tenen la sensació
que s’han construït aquesta legislatura com a uns 50 hospitals
en aquestes illes perquè sempre s’anuncien els quatre, els
quatre, més aquest d’aquí. Ja dic, com a mínim un any i mig
que això hi és; però llavors, clar, primer es fa la proposta,
llavors el Sr. President la recull, llavors fa una proposició al
Parlament i llavors es constitueix. El cert és que no estava
previst en el Pla d’infraestructures 2004-2010 i crec que es veu
perquè no estava previst, no estava previst perquè no ho volien
fer. Però sí que han aconseguit donar la sensació que es vol fer
i que estan en això.

Bé, una darrera cosa, diu que he recuperat l’ànim, bé ja
tendrem unes quantes esmenes en matèria de salut i algunes
relacionades amb els temes que hi ha avui aquí amb els
pressuposts, una última cosa que li volia dir: miri, ja que me diu
que estan tractant també els recursos humans que necessiten, jo
li donaria un consell o li faria una recomanació, si em permet
aquest atreviment, home, si no va depurant caps de servei, tal
vegada no n’haurà de contractar tant de personal, perquè ja n’hi
ha una part que podria estar funcionant; li dic perquè sembla
ser que, no sé si va ser la darrera setmana passada o dilluns o
no sé què, pel que es veu ha caigut un altre cap de servei, que
tampoc no era de la corda política, ja no dic seva, sinó del
gerent d’aquest hospital.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar, en torn de contrarèplica, té
la paraula la Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo la veritat és que no sé
què li he de contestar perquè vostè no ha formulat cap
pregunta, ha fet una sèrie de reflexions, de consideracions, que
les fa sempre, perquè du molt de temps fent la mateixa. Però en
qualsevol cas, jo li dic la situació respecte a Eivissa és, ni més
ni manco, la següent: es va dissenyar un Pla d’infraestructures
a principi de legislatura. Quan es va dissenyar aquest Pla
d’infraestructures, vàrem considerar que a Can Misses era
suficient fer la reforma de pediatria, de diàlisi i del bloc
quirúrgic; hem fet les dues primeres i ara està a punt, i després
ho podem comentar, d’executar-se la tercera.

L’evolució de targetes sanitàries ha fet que, entre d’altres,
vostè mateix, es queixàs de determinades coses de l’hospital de
Can Misses i derivades del seu funcionament, com pot ser a un
moment determinat que hi va haver una caiguda de la xarxa
elèctrica i varen haver de tancar un quiròfan, etcètera. Derivat
de tot això, el president del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, òbviament preocupat per la situació de la seva
comunitat autònoma, va traslladar que tal vegada era una bona
solució pensar a fer un altre hospital a Eivissa. I l’únic que es
va fer va ser, derivat d’aquesta petició del Consell Insular
d’Eivissa, del seu president, doncs estudiar si era necessari fer
un altre hospital, modificar l’actual o treure qualsevol altra
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conclusió. Sr. Ramon, no fa un any que es va aprovar aquesta
proposta al Parlament de les Illes Balears i s’hi està fent feina.

Tant de bo fos tan fàcil, tant de bo amb dos dies poguéssim
tenir aquesta conclusió, però jo li he de dir que només cercar
dades que ens donassin una projecció de l’activitat que tendrà
Eivissa a l’any 2015 ha costat molt, i ho hem fet en
colAlaboració amb el Govern central. Vull dir que no hi ha res
polític aquí, no hi ha res, home, polític sí perquè tot el que feim
nosaltres és polític perquè per això ho som, però no és que
sigui una cosa polititzada que es vulgui fer coincidir amb les
eleccions, ni molt manco, Sr. Ramon; el que es vol és que el Pla
d’infraestructures, si bé originàriament no tenia una sèrie
d’actuacions, no només aquesta, sinó moltes d’altres que s’hi
han anat afegint, doncs que sigui real i adaptat a les necessitats.
I quan es facin les conclusions d’aquesta comissió, ja li dic, Sr.
Ramon, que jo les ho traslladaré, perquè crec que no es tracta
que vostè i jo discutim aquí el que necessita Eivissa, es tracta
que els que en saben, els tècnics, els que tenen la projecció ens
diguin que han de fer una cosa o l’altra.

I respecte dels professionals, Sr. Ramon, deixi de fer
demagògia, no estic parlant de llevar i posar caps de serveis,
estic parlant del nombre de professionals que fan falta per
poder assumir la demanda de la població que tenim, i a Eivissa
és on més ha crescut, és l’àrea on més ha crescut la població.
Ara, potser que en lloc de a mi aquesta pregunta l’hauria de
formular al Govern central i a la ministra de Sanitat i demanar
per què no s’ha reconegut, d’una vegada per totes, el dret a una
millora del finançament basada en aquest increment de
finançament. Però no hi entraré, simplement li diré que aquesta
comissió fa feina i quan tengui les seves conclusions, no es
preocupi que jo les hi traslladaré.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 7809/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a nou bloc quirúrgic de
l'hospital de Can Misses.

3) Pregunta RGE núm. 7810/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup  Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a operativitat quirúrgica de
l'hospital de Can Misses durant les obres.

4) Pregunta RGE núm. 7811/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a serveis d'hemodinàmica,
cirurgia maxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica
a hospital de Can Misses.

Ara passaríem a formular conjuntament les preguntes 7809,
7810 i 7811 del Sr. Ramon. Per tant, té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Bé, atès que aquesta legislatura, amb el poc que queda ja de
legislatura no tan sols no estarà feta l’ampliació, reforma en
profunditat, sinó que seguirem amb el mateix edifici, amb les
mateixes característiques físiques que hi ha ara i amb pocs
canvis, el que li planteig són una sèrie de serveis que crec que
s’haurien de prestar a l’hospital de Can Misses i que ara mateix
no es fan, a veure per què no i quan es podran fer des d’aquest
hospital.

I també, en relació amb el bloc quirúrgic, el qual ha patit
diversos retards, que la darrera informació que ha donat vostè
en aquest Parlament fa poc és que s’ha licitat, en conjunt totes
elles millores de funcionament d’aquest hospital que no tendrà
la remodelació global, hemodinàmica. Si resulta que
hemodinàmica és un servei que es pot donar a Eivissa i que no
s’ha de donar a Son Dureta i que evidentment això és una
comoditat per als pacients, és un tema que està absolutament
qüestionat pels professionals, però si això és així, bé, si es pot
fer a una clínica privada també es pot fer, evidentment, a
l’hospital públic de la Seguretat Social, a Can Misses. (...)
mamografies ja se’n tornen a fer crec, crec, no acab d’estar-ne
ben segur, perquè quan també s’anuncia ja tenim, ja hem
comprat l’aparell, llavors diuen el posarem en funcionament,
però ha estat més d’un any sense fer-se mamografies a
l’hospital de Can Misses i es desviaven a una clínica privada.
Ressonància magnètica fa bastants anys que es fa a una clínica
privada, però no s’opta per tenir aquest servei. També posar
cirurgia maxilAlofacial, bé, una sèrie de serveis que podrien
prestar-se i jo crec que s’haurien de prestar des de l’hospital de
Can Misses i no s’ha fet.

Bé, el tema del bloc quirúrgic: quan creu que poden
començar les obres? Quan pot estar fet el nou bloc quirúrgic?
I com s’assegurarà l’operativitat dels quiròfans tot aquest temps
que durin les obres, de tal manera que es puguin fer les
operacions programes i les urgents sense que s’hagi de fer un
desviament massiu de pacients cap a altres llocs? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Li contesta la consellera, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, respecte del bloc quirúrgic
de Can Misses, el qual, com li he dit, ja està licitat, publicat i a
punt d’adjudicar-se, si no s’ha adjudicat ja, perquè
probablement serà aquesta setmana segons m’informaven, el
temps d’execució, en principi, està programat per a dotze
mesos, tot i que ens trobam que moltes empreses presenten
millores quant al temps d’execució i per tant quan estigui
adjudicat li podré concretar millor. Però, en qualsevol cas, el
més important, com ho farem; perquè, ja li he dit moltes
vegades, és l’obra més complicada i miri que li tornaré a dir,
perquè me sap greu que a vostè li sàpiga greu, però és que ho
estam fent, dels tres hospitals que estam fent doncs no és tan
complicat com fer la reforma del bloc quirúrgic d’Eivissa. Per
què? Doncs, perquè ha de simultaniejar l’activitat assistencial
i les intervencions quirúrgiques amb l’execució de les obres.
Clar que nosaltres, vostè sap, i és evident, que hem optat, en el
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cas de Son Dureta, de no dur endavant aquesta simultaneïtat,
perquè hi ha problemes de tot tipus, però en aquest cas no ens
queda més remei que fer-ho, perquè era una obra ja projectada
i perquè, a més, no tenia sentit en aquest cas, inicialment, a
l’espera del que digui el grup de feina que està en marxa, doncs
dur endavant una altra proposta, i per suposat no podíem
esperar més temps sense fer la reforma del bloc quirúrgic.

Com li dic, està previst que es faci amb dues fases. Es farà,
a més ha estat una novetat, al final farem dos quiròfans
accidentals o provisionals, millor dit, perquè accidental crec
que és la paraula tècnica, que es farien al pis dalt, de tal manera
que sempre poguessin mantenir els circuïts dels quiròfans, li
parl en termes vulgars, per a no entrar en tecnicismes. Però, en
qualsevol cas, es tancaria una part, es faria la reforma
mantenint l’activitat a la part on no s’està executant aquesta
reforma; s’obriria la part nova amb aquests dos quiròfans que
es realitzarien i després s’executaria la segona fase, que seria
la que no s’ha executat la segona vegada, però emprant la que
ja sí estaria totalment renovada.

Feim això per evitar haver de desplaçar persones fora de la
clínica, fora de l’hospital de Can Misses, supòs que estarà
content, perquè veurà que ho hem fet de tal manera que no
sigui per privatitzar la sanitat i enviar a la sanitat privada la
qual cosa el preocupa tant; si ho hem de fer ho farem, perquè
no me cauen els anells per dir-li ni me cansaré de repetir-li que
per a mi no és privatitzar donar una millor confortabilitat a un
moment donat al ciutadà que, voluntàriament, vol rebre
l’assistència a la sanitat privada. Però, en principi, es farà amb
dues fases, de tal manera que es pugui sempre mantenir
l’activitat assistencial a l’hospital de Can Misses.

Que això estarà exempt de problemes? No, per suposat que
no, tant de bo, però probablement en tendrem. I jo esper, i miri
que li dic avui, Sr. Ramon, li dic avui, esper que en lloc de
treure profit d’aquesta circumstància, si tenim problemes,
vostès estiguin al nostre costat, perquè és molt difícil i és
complicat, miri el que li dic. Però crec que entre tots ho podrem
aconseguir i, si no feim demagògia, com desgraciadament jo
me trobat amb aquest hospital per part seva i altres companys
seus, doncs si no feim demagògia ho podrem aconseguir sense
cap problema, sense cap risc i sempre mantenint l’activitat
quirúrgica dins l’hospital. Per tant, nosaltres esperam que això
es pugui desenvolupar així.

I després vostè me demanava que quan es podrà disposar a
Can Misses dels serveis d’hemodinàmia, cirurgia
maxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica.
Mamografia ja es fa a l’hospital, es va comprar un aparell,
perquè es va espatllar; el temps que no varen poder fer
mamografies, en lloc de deixar-les dins un calaix, les vàrem
derivar a la Policlínica, òbviament això no passava abans, és
ver, abans esperaven les dones, ara no esperen, simplement, si
voluntàriament se les volen fer a un altre lloc les donam aquesta
possibilitat, però ja està instalAlat l’aparell. Òbviament, no es
pot posar en marxa al cent per cent immediatament, però tot
d’una que sigui possible es farà, ja s’estan desviant dones allà.

I la resta, Sr. Ramon, doncs es fa com es feia quan vostès
governaven, és que el servei de cirurgia maxilAlofacial i de
neurocirurgia ho feia la Policlínica del Rosari quan vostè estava

dins el Govern d’aquesta comunitat autònoma, és que no puc
entendre perquè abans era bo i ara és dolent. Simplement, són
serveis que es donen amb qualitat, igual que es servei
d’hemodinàmia, que l’únic que protesta és vostès, perquè jo no
he sentit cap professional protestar, menys al principi, ja li he
explicat moltes vegades, que al principi sempre és complicat
introduir qualque novetat en aquest sentit. Però l’únic que jo
sent és l’agraïment de més de 100 persones que en lloc d’haver-
se de desplaçar a Mallorca s’han pogut intervenir a la seva illa
de residència que és Eivissa.

Per tant, en principi no tenim plantejats aquests serveis que
ja estan concertats, i vostè ho sap, amb la Policlínica, dur-los a
l’hospital de Can Misses; això sí, les mamografies, que era un
tema molt puntual, ja li puc anunciar que s’estan començant a
fer a Can Misses i de manera immediata es faran al cent per
cent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, les mamografies, ja li he dit,
en aquests moments creia que ja es feien allà.

Home, molta diligència, molta diligència crec que no, crec
que va l’octubre de l’any passat, ara no ho record ben bé, però
sé que fa més d’un any en la reposició d’aquest material, en fi,
no pareix que hi hagi una voluntat de reposició del material que
s’espatlla ràpidament, perquè es donin els serveis en aquest
centre, que, a més, claríssimament és el millor centre sanitari
que hi ha a Eivissa, com Son Dureta és el millor que hi ha a
Mallorca i a Balears, no? Però s’ha estat tot aquest temps sense
fer mamografies.

Això de què els professionals no tenen queixes dels serveis
d’hemodinàmica. Miri, jo tenc un gran desconeixement en la
matèria i vostè tampoc n’és especialista, però jo sempre en
aquest cas he parlat amb especialistes o he recollit informació
d’especialistes abans de parlar-ne; bé, fa molt poquets dies que
vaig tornar parlar d’aquest tema, entre d’altres coses perquè
plantejaven si és possible, si no és necessari fer-ho a Son
Dureta, doncs les inversions que es fan a una clínica privada
doncs que serveixin per fer-se a un hospital públic i en tot cas
serà millor i es faran amb millors condicions perquè és un
millor hospital. Vaig parlar amb professionals, me segueixen
dient que és una opció de risc, perquè tenir les condicions que
hi ha a Son Dureta, en el cas de complicacions, s’haurien de
contractar cinc metges per a aquest tema. Per tant, això és el
que me diuen els professionals; que els professionals de
cardiologia de Son Dureta i els de Can Misses cap va demanar
aquesta opció; ara, evidentment, si no és necessari el
desplaçament es pot fer allà.

I en tot cas, tota una sèrie de dèficits que venien d’èpoques
anteriors, no és que venguessin de l’època del pacte, per cert jo
no he estat al Govern mai, jo era diputat que donava suport al
Govern, això sí, però no he estat mai al Govern, no és que
venguessin de l’època del pacte sinó que, en general, són temes
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que venen d’abans, bé, i dins una millora conseqüent de la
sanitat pública són serveis que s’haurien d’anar incorporant. No
val dir que ja fa deu o dotze anys que ja hi havia un conveni,
sinó en lloc d’augmentar el conveni i desviar cada vegada més
gent, doncs seria qüestió que s’anassin incorporant, però veig
que aquesta no és la voluntat.

Quiròfans. No hauria, crec que no hauria de confondre amb
el tema de les obres a Son Dureta i la possibilitat d’actuar amb
mòduls. Estam parlant de quiròfans que no es fan a un mòdul
diferenciat sinó que es fan obres allà mateix. Crec que reduiran
l’activitat, augmentaran les molèsties, serà més costós, serà a
pisos a diferents i que, bé, és que ho han dit vostès, que es
desviarien pacients a la clínica privada. Jo el que lament, i
possiblement ara no hi ha moltes més solucions, però no és una
bona solució, vostè reconeix que és l’obra més complicada,
home, que amb una mica de previsió i tenint en compte que
s’han fet obres a l’exterior, que els professionals del servei
demanaven és que si es fa tot nou a l’exterior, però connectat
s’hauria pogut fer perfectament, amb tota tranquilAlitat, sense
interrompre el servei i passar-ho allà. Crec que és un tema de
la manca de previsió i ara es troba vostè, efectivament, amb
unes obres molt complicades, que tenen riscs perquè és fer
obres en el bloc quirúrgic, mentre una part del bloc quirúrgic
segueix en marxa i, segurament, desviarà pacients cap a altres
llocs, entre altres coses no només per mania a la privada, és que
és millor la pública, és més segura, és millor, i me tem que
acabarà havent-hi intervencions que es desviïn cap allà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar, en torn de contrarèplica la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, miri, si vostè no hagués
estat lluitant contra la policia, les carreteres d’Eivissa, s’hagués
assabentat del per què no era possible fer la reforma que vostè
me diu del bloc quirúrgic fora de l’hospital, perquè aquesta
consellera, com ho ha dit sempre, tot i que vostès se’n riuen,
però és que és ver, va dur els arquitectes de la reforma
quirúrgica de Can Misses i la Sra. Mascaró, aquí present, hi
era, i tots els grups hi eren excepte Esquerra Unida, perquè
vostè mateix me va dir: me voy a luchar contra las fuerzas de
la opresión, qualque cosa així me va dir vostè, i se’n va anar a
lluitar contra las fuerzas de la opresión. Molt bé, jo no li dic
res ni li vaig dir res, però que vostè me vengui a dir aquí que
encara no tenim previsió perquè no ho han fet així, doncs els
mateixos arquitectes varen ser els que varen dir que era
impossible. I es fa de l’única manera que és possible i amb total
previsió, perquè precisament si qualque cosa s’ha planificat ha
estat l’execució d’aquestes obres.

Per tant, Sr. Ramon, no es preocupi, les durem endavant de
la millor manera possible i no digui falsedats: jo no he dit que
derivaríem pacients a la privada. He dit que hem fet la previsió
per a no derivar, que si fos necessari derivar no tendré cap
problema a fer-ho, sempre i quan sigui millor per als pacients,

no, òbviament, per cap interès obscur, ni privat, ni res d’això,
és que ja, Sr. Ramon, m’ha de permetre que faci un poquet de
mofa d’aquestes qüestions perquè és que cada vegada que he
comparegut en aquesta comissió per vostè ha estat per
acusacions de privatitzar la sanitat. I per descomptat, Sr.
Ramon, que vostè me digui que he privatitzat la sanitat pública
quan hem incrementat un 60% el seu pressupost en tres anys,
doncs la veritat és que almanco fa un poquet de rialles. Però, en
qualsevol cas, no es preocupi, intentarem no derivar; ara bé, si
és necessari ho farem i li dic que no m’empeguesc, perquè
sempre que sigui millor per al ciutadà i per a l’usuari no tenc
cap problema a fer-ho, òbviament sempre voluntàriament.

I respecte a allò altre que em deia vostè, dels serveis
d’hemodinàmica, que si tothom hi estava en contra... Sr.
Ramon, és que no és així. Jo li vaig explicar ja aquí una altra
vegada, perquè ho he explicat deu vegades, que al principi hi
va haver problemets; és vera que els professionals d’aquí no
volien llevar-se els malalts de l’àrea d’Eivissa, i va ser
complex, però si vostè creu que pot opinar millor que el doctor
Castro Beiras, que va ser el popa que ens va guiar en tot el
disseny d’aquest concert, idò vostè faci-ho, i ho acaba de fer.
Jo no, jo no; jo crec que el doctor Castro Beiras té una
formació i una autoritat prou suficient com per fer-li cas. Per
tant vostè no digui que nosaltres vàrem dissenyar aquest
concert per beneficiar la privada; no és vera, ho vàrem fer per
tal de poder oferir un servei a Eivissa, cosa que fins ara no es
podia fer i els pacients s’havien de desplaçar a Mallorca,
perquè creim que és una manera de donar qualitat al sistema, i
qualitat i benestar a les persones que ja tenen prou desgràcia
d’haver-se d’intervenir com per, a sobre, haver de desplaçar-se
sense la seva família fora del seu lloc de residència. Aquesta
era l’única motivació, i l’única condició que es va posar va ser
que es complissin les directrius del doctor Castro Beiras. Què
va fer?, un informe on apuntava una sèrie de circumstàncies
que es varen complir, i a dia d’avui ja li dic que no he tengut
cap queixa i, afortunadament, perquè en salut el risc mai no és
zero, però afortunadament tampoc no hem tengut cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

5) Pregunta RGE núm. 7812/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a nou hospital de Son Dureta. 

7) Pregunta RGE núm. 7814/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a contractació de l'hospital de
Son Espases.

Ara passam a les preguntes 7812 i 7814, que es plantejaran
conjuntament per part del Sr. Ramon. Pot formular les
preguntes, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Passem a Son Dureta. De totes
maneres, si em permet..., a més, Sra. Consellera, les seves
decisions són seves, i no del doctor Castro Beiras, vull dir que
són seves, no n’impliqui d’altres.
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Bé, el nou hospital de Son Dureta a hores d’ara hauria
d’estar en bona part fet i jo crec que aquest és el gran error que
ha tengut vostè aquesta legislatura, l’Hospital de Son Dureta.
Vostè ha tirat endavant uns projectes que s’havia trobat, la qual
cosa està molt bé, cap crítica, que és allò d’Inca, Menorca i
Formentera, però també hi havia la necessitat de la renovació
total de l’hospital més important d’aquestes illes, de l’hospital
de referència, Son Dureta, i bé, estam acabant la legislatura.
Crec que el temps és absolutament perdut i s’hauria pogut fer
molta cosa. I això no s’ha fet.

Vostè ha fet diversos anuncis de l’inici de les obres, no del
nou Son Dureta sinó de l’Hospital de Son Espases; els anuncis
reiteradament han estat incomplerts i jo crec que els
professionals que treballen a Son Dureta, els pacients i els
familiars dels pacients que han d’anar allí, jo crec que es dóna
una bona assistència sanitària però es mereixen unes millors
condicions i no s’ha fet res, ja dic, en tota aquesta legislatura.
Ja sé que vostè, des que vaig fer aquesta pregunta, ha fet algun
tipus de declaracions; per tant es pot ratificar o rectificar o
concretar més. Quan creu vostè que en bona lògica podria estar
en funcionament l’Hospital de Son Dureta?

I bé, l’altra, respecte a l’informe del Consell Consultiu, jo
en principi pensava que havia quedat absolutament desfasada
la pregunta perquè ja sabem molta cosa més, però llavors,
pensant-ho millor, he vist que no, que no ha quedat desfasada;
és que, clar, la pregunta encara és aquesta: per què es demana
un informe? Ara ja sabem com va acabar l’informe, ara ja
sabem que es va crear una divisió, una crispació dins el Consell
Consultiu; un variar l’ordre lògic i substituir la ponent per una
altra; un decidir-se a favor de l’opció del Govern només per
aquells membres del Consell Consultiu nomenats pel Govern,
entre ells de manera decisiva un que ha defensat a tots els
membres del Govern o del PP acusats de corrupció. Sabem que
ha acabat així; sabem que, així i tot, l’informe diu que es
demanin altres informes i estam en això. 

Ara bé, què va motivar que es demanàs un informe al
Consell Consultiu quan estava a punt d’adjudicar-se, no quan
s’inicia el procés, que seria allò lògic? Quan s’inicia el procés
és allò lògic, el Consell Consultiu, quan es vol promulgar un
decret, un projecte de llei, una decisió, demanar informe al
Consell Consultiu. Això no es va fer. Quan està just a punt
d’adjudicar-se i quan determinat mitjà de comunicació treu la
informació que es pensa donar la concessió a l’oferta més cara,
per què?, per què es va al Consultiu?, per què se sotmet el
Consultiu a aquesta pressió? Per què no s’utilitzen els
mecanismes interns de la mateixa comunitat, l’assessorament,
els serveis jurídics de la comunitat, i es recorre a passar -
diguem- la patata calenta a una institució que en principi està
prevista per a altres coses?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta la consellera per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, una vegada més li ho
tornaré a explicar. Li dic una vegada més perquè ho he explicat
tantes vegades que de veres tenc la sensació que he d’avorrir el
públic o els diputats, però en qualsevol cas jo hi tornaré insistir
i les vegades que faci falta perquè vostè ho entengui. Només li
deman que no es tanqui, perquè a vegades pareix que per molt
que jo l’hi expliqui a vostè li és igual, el que jo li digui, no?,
però bé...

Veig que vostès de veres..., vostè potser no estava en el
Govern, però donava suport al Govern i per tant participava de
les seves decisions, però veig que és que no s’explicaven res i,
a sobre, és que entre els distints partits que formaven el govern
del pacte fins i tot es deien mentides. A dia d’avui la reforma de
Son Dureta no estaria feta; jo no sé què li han contat, Sr.
Ramon. La reforma de Son Dureta necessitava encara la
modificació del Pla general de Palma, que no estava ni
realitzada, estava simplement solAlicitada, ni tramitada. Si
nosaltres en aquest procés hem tardat prop d’un any i mig, idò
imagini’s el que hagués tardat també la reforma del Pla general
de Palma per fer la reforma. Això d’entrada.

Després també li he de dir que no hi havia ni un euro, en el
pressupost, no estaven ni licitades les obres; imagini’s què és
licitar unes obres de l’envergadura d’una reforma integral de
l’Hospital de Son Dureta. A dia d’avui, bé, d’acord, potser
hauríem pogut començar a fer execució de la reforma, això no
li que no, però hauríem pogut començar potser enguany, amb
un pla d’execució de vuit a deu anys, que és el que ha costat
totes les reformes que s’han fet integrals que, per cert, ja no es
fan, perquè se n’han adonat que no són viables i pràcticament,
hi pot haver qualque excepció, però tots els hospitals que s’han
de reformar o són tan antics, se’n fa un de nova planta perquè
se n’han adonat d’aquest problema. En canvi el nou hospital en
tres anys i vuit mesos, com a molt estarà executat, i ho estarà
perquè si no l’empresa concessionària estarà penalitzada;
primer no començarà a cobrar i, segon, estarà penalitzada en el
pagament que li ha de fer l’administració.

Per tant jo sé que vostè no m’escolta, avui, i que encara
tornaré a haver d’explicar aquest tema, però jo li dic la realitat
com és, i no tenc cap interès a dir-li qualsevol mentida, perquè
jo no tendria cap problema a dir-li: “Sí, és vera, ens hem
retardat un poc, es retardarà un poc, però és que un nou
hospital sempre serà millor i més modern que el que seria la
reforma”. No, és que encara així li dic que, essent molt
optimistes, hagués pogut començar fa poc, i encara així
tendríem vuit o deu anys per damunt o per davant d’execució
d’obres amb totes les molèsties que això provoca. Però, bé, és
igual. Si li ho he tornar a explicar li ho tornaré a explicar, Sr.
Ramon, no vull que digui que la consellera no li ha donat cap
explicació.

I el Consell Consultiu, també ho he explicat. Miri, el
Govern no vol cap dubte, és que no vol cap dubte. S’han dit
tantes, i tantes, i tantes mentides, i s’ha fet tanta i tanta
demagògica sobre aquest procés de Son Dureta, que ja està bé,
i el que jo no podia permetre és que a l’hora d’adjudicar
aquesta gran infraestructura, aquesta gran concessió,
probablement la més important que s’ha licitat a la comunitat
autònoma, hi hagués dubtes sobre l’actuació del Govern i
d’aquesta consellera, que òbviament no ha coaccionat ningú
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respecte a cap de les ofertes que s’han presentades; i quan vaig
veure les informacions que sortien vaig optar per intentar
objectivar encara més aquesta decisió. Per tant jo és que no
veig on és criticable. Potser ens hem enredat dos, tres mesos
més; sí, és vera, tant de bo no hagués hagut de fer falta, però ha
fet falta, i el que vull i el que cercam des de la conselleria amb
aquesta decisió és simplement objectivar aquesta decisió i que
finalment es puguin adjudicar les obres, que no hi hagi cap
problema, que es duguin endavant i d’aquí a quatre anys
inaugurar el nou hospital de Son Dureta, que si tot marxa com
ha de marxa, i segons jo confii que marxarà, idò d’aquí a quatre
anys tendrem aquest nou hospital de referència, Sr. Ramon. No
hi ha més motius.

I vostè em demana per què no hem acudit a l’assessoria
jurídica del Govern. És que l’assessoria jurídica del Govern
està a la mesa de contractació, està dins el procés. Com puc
obviar l’assessoria jurídica? Bé, hagués pogut obviar
l’assessoria jurídica però no vaig voler. Òbviament es va
decidir que estigués a la mesa de contractació. Respecte a una
de les causes d’exclusió o, millor dit, a les causes d’exclusió
que es valoraven per part de la mesa no només hi havia, com
han dit vostès, un informe d’una empresa privada. No és vera;
hi havia un informe de l’assessoria jurídica del Govern. Per tant
s’han emprat tots els recursos.

I jo confii que ara, d’aquí a molts pocs dies, tenguem els
informes dels colAlegis professionals que ens va demanar el
Consell Consultiu i puguem procedir a l’execució, a
l’adjudicació i, òbviament, a l’execució d’aquesta nova
infraestructura, nova infraestructura, Sr. Ramon, que jo estic
convençuda que quan estigui feta a vostè li agradarà i, a més,
la celebraran amb nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contestar en torn de contrarèplica vol
intervenir, Sr. Ramon? Per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, president. Miri, és perfectament possible que jo la
passada legislatura no m’assabentàs de tot el que feia el
Govern, i vostè diu que ens enganyaven uns altres..., no sé; i
que em deien que estaria acabat Son Dureta. No, és que
d’entrada jo no li he dit que Son Dureta estaria acabat, jo no li
ho dit; que una part, perquè anava per fases, que una part
podria estar ja en aquests moments acabada; no tot, no tot.

I em diu ara que no estaven ni licitades les obres. Vaja, és
que si estiguessin licitades les obres no crec que ni vostè ni el
govern Matas s’haguessin atrevit a tirar-ho enrere, si les obres
haguessin estat licitades, perquè la cosa hauria estat més
complicada. Bé, veig que apunta, potser sí, però, clar, a unes
obres licitades ja, que s’hi renunciï, unes obres d’aquesta
importància, hauria estat bastant greu. Però efectivament, no
estaven licitades; aquest és el tema, ja ho sé, ja ho sé, però
vostè les hauria pogut licitar el primer any, estava en
condicions, el 2003. Bé, i si el 2003 és un any d’arribar i de
situar-se, bé, és igual, el gener del 2004 les hauria pogut licitar.
No es fa perquè es pren un altre tipus de decisió.

I ara ens vol fer creure que aquest hospital que es farà -si
ningú no hi posa remei, (...) que es farà- a Son Espases, no
perquè ho hagi decidit vostè sinó perquè li varen dir que havia
de ser allí a Son Espases, estarà acabat en tres anys i vuit mesos
i que, en canvi, el nou Son Dureta a Son Dureta hauria tardat
més anys. Bé, tres anys i vuit mesos a partir de quan?, perquè
s’ha anunciat moltíssimes vegades i encara estam igual, no s’ha
començat. I raó ja de pes que dóna vostè, que diu: “no, no, és
que si no hi haurà penalitzacions”. D’acord. No coneix cap cas
vostè que, a una empresa, li anuncien penalitzacions en obra
pública i troba manera d’alAludir-les i s’allarguen els temes?,
perquè, per exemple, penalitzacions sempre que sigui
responsabilitat seva, quan es pugui atribuir a una administració
i no sé què. Vull dir que pensar que per aquest sistema això
estarà fet en quatre dies, com aquell que diu, i allò no sé per
què necessàriament hauria de ser molt llarg, no, però, en fi, tres
anys i vuit mesos, quan pensa posar la primera pedra?, això què
suposaria? Si em vol dar una data en concret en què pugui estar
en funcionament Son Espases.

I tema Consell Consultiu. Clar, efectivament, vostès
comencen a preocupar-se quan apareix informació a la premsa,
però és que evidentment no havien fet les coses bé,
efectivament ho havien encarregat a una empresa privada, a
més han sortit publicats temes de l’empresa privada que no són
especialment agradables, però és igual, eludien les seves
responsabilitats, ho passen a una empresa privada, i com els diu
el vot particular que fa una part del Consell Consultiu no
acudeixen als serveis propis, als instruments dels quals disposa
la comunitat autònoma i se’n van a aquesta empresa privada i
ara ho comencen a embolicar amb més valoracions, i crec
recordar que els deien allí mateix que totes les valoracions
externes no eliminen la pròpia valoració que s’ha de fer del
Servei Balear de la Salut. Al final -crec que ja li ho vaig dir un
dia i li ho repetesc-, si vostè pren aquesta decisió d’adjudicar-
lo, la decisió serà seva, la responsabilitat serà seva, no li
serviran d’excusa determinats informes que no són vinculants,
que no són precisos, que són els seus, i tampoc no l’eximiran
d’un possible contenciós d’una empresa que es pogués sentir
perjudicada si l’adjudicació no es fa amb els criteris correctes
i que corresponguin. La responsabilitat serà seva.

Sincerament vostès no havien fet les coses correctament,
com a mínim no havien fet les coses prou correctament, davant
les informacions que apareixen s’espanten i tracten de cobrir la
seva decisió amb informes diversos, de diversos llocs que, ja li
dic, no l’eximeixen de la seva responsabilitat al final si opten
per una o altra empresa a l’hora d’adjudicar això.

Jo crec que encara seria hora de prendre la decisió més
conseqüent, que és no demanar més informes...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Ja acab, ja, ara mateix, Sr. President.

...no demanar més informes i suspendre aquest procediment
i recuperar el que hi havia, perquè, si no, em tem que, a part
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que serà un error polític important, es pot trobar amb
complicacions, que ja s’ha intentat posar la bena abans que la
ferida, per resoldre aquests temes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica li contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Error polític important és el de
vostès, Sr. Ramon, i em permetrà que li ho digui, perquè vostès
l’únic que fan és posar pals a les rodes a un nou hospital, i això
sincerament jo crec que el ciutadà no ho entén. Això per a mi
és l’error polític: oposar-se a construir un hospital públic.
Perquè si vostè em digués que estàvem fent una urbanització
com la que està a l’altre costat del monestir de la Real, idò
potser ho podria entendre, però fer un hospital públic, de servei
públic, que això pugui dur una oposició tan desesperada per
part de tots els grups polítics de l’oposició d’aquesta comunitat
autònoma, això és el que jo crec que el ciutadà no entendrà.

I, per cert, Sr. Ramon, aquí i en política no està tot permès,
eh?, no està tot permès. Vostè no pot venir aquí i quedar
impune totalment a acusar-me del fet que he fet les coses
malament, eh?, en el que és el procediment de Son Dureta. Si
vostè creu que jo he fet les coses malament i efectivament he
fet coaccions vostè sap on ha d’anar, no és a aquest parlament,
eh?, és al jutjat, i jo l’he convidat moltes vegades a anar-hi i no
hi ha anat. Serà per alguna cosa, que no hi ha anat. És molt fàcil
acusar, és molt fàcil venir aquí vostè avui a dir que jo he fet les
coses malament, però no és tan fàcil anar al jutjat sense proves,
perquè vostè sap que no existeixen aquestes proves, i que l’únic
que hi ha darrere de tot això és un interès polític de l’oposició
perquè no es faci l’hospital de Son Dureta nou i un interès
empresarial de totes les empreses que s’han presentat per dur-
se’n aquest concurs. I punt. I res més, Sr. Ramon.

I no estic espantada. Jo no he anat al Consell Consultiu
perquè estigui espantada. Miri’m com estic de tranquilAla. Estic
esperant els informes dels colAlegis professionals, i miri com
estic de tranquilAla que he demanat informe al Consell
Consultiu, he demanat informe als colAlegis professionals, i ja
coneix tota Palma pràcticament l’expedient de l’Hospital de
Son Dureta, i m’és igual; l’únic que vull és objectivar aquesta
decisió per demostrar la meva innocència. Clar que s’ha invertit
aquí la presumpció d’innocència, però ja sabem com és això, ja
sabem com és tot. És que jo ja estic acusada..., vaja, acusada,
denunciada i condemnada abans d’adjudicar les obres d’aquest
hospital.

Però vaja, Sr. Ramon, li dic que les coses s’han fet bé i el
que no vull permetre és cap dubte respecte a l’actuació del
Govern ni d’aquesta conselleria, no només d’aquesta
consellera, sinó de totes les persones que han participat en
aquest procés.

Em demanava quan estaria en marxa. Confii que, si tot va
com jo esper que vagi, abans de Nadal haguem pogut adjudicar

aquesta concessió, que es puguin començar les obres de manera
immediata, immediata després de la seva adjudicació,
òbviament hi haurà els tràmits burocràtics o administratius
necessaris, però esper que tot d’una, almanco el gener del 2007,
i són tres anys i vuit mesos com a molt. Per tant la seva entrada
en funcionament estaria prevista per a l’any 2010. Encara que
estigués feta la primera fase de la reforma, el 2010 la reforma
de Son Dureta encara no estaria probablement ni al 50%, però,
bé, en qualsevol cas li deix el dubte si vostè vol.

I, per cert, Sr. Ramon, dues coses més. Una empresa
privada que ha fet la valoració, li torn repetir, vostè no era al
Govern però donava suport al Govern del pacte: no era la
primera vegada que es feia, però jo no li ho criticaré, perquè es
va fer perquè era un recurs... Clar, és que quan tu no fas res i
quan tens tot el temps del món idò potser els teus serveis poden
dedicar-se a fer les valoracions d’un hospital com és el nou Son
Dureta, però quan tu dus endavant un pla d’infraestructures
amb quatre hospitals i trenta centres de salut els tècnics no
donen l’abast, i ens varen demanar que per favor els donàssim
un suport, i es va emprar una empresa privada com es va fer,
per exemple, a Serveis Ferroviaris de Mallorca, en època del
pacte, eh?, Sr. Ramon, no li estic parlant de nosaltres, que
també. Per què?, perquè és un recurs molt habitual a les
administracions públiques, i no només del Partit Popular. Li ho
dic més que res per si vol investigar. Però en qualsevol cas no
digui que això era perquè es pogués fer d’una manera o de
l’altra; no, va ser un recurs perquè efectivament feim moltes
coses, duim endavant molta infraestructura sanitària pública,
perquè ja era hora, i no donaven l’abast els nostres serveis
tècnics.

I què més? Sí. Que em digui que ja hagués estat un escàndol
que, si haguessin licitades les obres, dur-les enrere, vostè
demani als seus companys amb el dic de Ciutadella què va
passar. O jo li puc posar un exemple sanitari: a l’ib-salut, quan
es varen rebre les competències, hi havia qualque concurs que
ja estava adjudicat i també es va fer enrere, eh?, Sr. Ramon.
Però bé, és igual, no és el cas, per tant és absurd que parlem
d’això, però vostè no pressuposi també la culpabilitat per això
perquè no seria la primera vegada que els seus companys ho
han fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 7813/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup  Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a mal funcionament de l'aire
condicionat de l'hospital de Son Dureta.

Passam a la darrera pregunta, la 7813, sobre el mal
funcionament de l’aire condicionat de l’hospital de Son Dureta.
Té la paraula el Sr. Ramon per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Aquesta sí que ha quedat bastant
desfasada, o no, que és el que jo li pregunt, perquè varen sortir
en els mitjans de comunicació les denúncies que feien els
sindicats, llavors s’hi va apuntar algun altre tipus d’associació,
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però com que d’aquesta associació tampoc no me’n fio, o sigui,
no..., però sí dels sindicats de Son Dureta sobre els problemes
de la falta d’aire condicionat, que segons la denúncia aquesta
eren realment importants, realment importants i creen unes
incomoditats i unes dificultats per fer la feina al personal i un
malestar per als pacients importants.

La veritat és que jo, a partir d’aquesta informació, si n’ha
sortit alguna que digués que s’havien solucionat aquests
problemes, si s’han fet reformes parcials o això, jo no l’he
vista. No ho veig tot, potser ha sortit i jo no ho he vist, però
voldria saber senzillament si això està solucionat.

I llavors fer-li una reflexió: miri, no estic fent acusacions.
En tot cas les acusacions que li faig jo són polítiques, i no té
per què parlar-me d’innocència, i no sé què, i dels jutjats. En
tot cas aquí li faig acusacions polítiques. Ara ni això; li faig una
reflexió, que és a veure si tal vegada és possible que s’hagi
centrat massa en obra nova i no prou en manteniment i a deixar
les coses en condicions. Això de Son Dureta, els problemes
d’aire condicionat, crec que són importants. El fet -ja el sap-
que a Can Misses d’hagués de suspendre una operació quan hi
havia una pacient que ja estava anestesiada i a punt perquè se’n
va anar la llum i va fallar tot i va quedar sense llum. Ara en el
Joan March torna a passar. Simplement li deman un reflexió
sobre aquestes qüestions, que són poc visibles però que al final
són importants, també. No només és la necessitat de
professionals, de serveis, de maquinària, sinó que les
instalAlacions bàsiques de l’hospital estiguin en condicions i no
creïn aquests problemes. En concret el tema de l’aire
condicionat de Son Dureta si està resolt, però si hi ha suficient
manteniment a tots els hospitals que depenen de vostè. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta la consellera per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Ramon, és que
m’havien fet preguntes curioses i intervencions curioses, però
arribar a acusar aquesta consellera -ho ha dit abans, eh?, però
permeti’m que n’hi faci referència- d’espanyar l’aire
condicionat, bé, en aquest cas ho ha dit ara, d’espanyar l’aire
condicionat de Son Dureta per deixar de banda i abandonar
l’actual hospital, i justificar fer-ne un de nou; o arribar a dir o
pressuposar que jo podia espanyar el mamògraf de Can Misses
per enviar al gent a fora i a la policlínica del Rosario és saber
ben poc del que estic fent cada dia. La veritat és que potser...,
no ho sé, tant de bo tengués temps, però és que no tenc ni
temps d’això, Sr. Ramon. És que és tan absurd que vostè
m’acusi d’espanyar un mamògraf i d’espanyar l’aire
condicionat de Son Dureta per justificar la meva acció política
que jo no sé si mereix resposta, Sr. Ramon, que és el que vostè
ha dit.

Sí, ho posa la pregunta i a més ho ha dit abans a més amb
el mamògraf. Però en qualsevol cas, miri, per posar-li un

exemple i que vostè ho vegi clar. D’abandonar els hospitals res
de res, Sr. Ramon. Això era abans, que no s’invertia un euro en
inversió. Si l’Hospital d’Inca ens ha costat prop de 42 milions
d’euros, la construcció de l’hospital i l’equipament, nosaltres
hem invertit més del 60% d’aquesta quantitat, és a dir, quasi 30
milions d’euros, en reposicions o reformes de, per exemple,
l’actual hospital de Son Dureta per mantenir-lo en condicions
de prestar aquest servei. 

No ens pot acusar d’abandonar els hospitals. És que no
només hem contemplat obra nova, hem contemplat reformes, i
reformes a vegades molt necessàries. Se m’ocorre per exemple
a Son Dureta..., no sé si l’aire condicionat justament ha estat
reformat en qualque moment, cosa que em diuen que és molt
difícil perquè hem de buidar les habitacions on hi ha l’aire
condicionat, i desgraciadament tenim tal pressió assistencial
que moltes vegades és impossible, però per exemple a
l’Hospital de Manacor hem fet moltes reformes; hem ampliat,
per exemple..., hem reformat els quiròfans, que jo recordi, hem
fet una unitat de curta estada; a Son Dureta també n’hem fetes.
M’ha de perdonar perquè el dia dels pressuposts ho duia; si
vostè m’ho hagués volgut demanar llavors li hagués pogut
donar el detall i avui no ho duc.

Però, en qualsevol cas no hem abandonat. Ja li dic, quasi
prop d’un 60% del que ens ha costat l’Hospital d’Inca nou és
el que hem invertit aquests anys en reformes i en manteniment
dels actuals hospitals. Per tant no em pot acusar d’abandonar
els actuals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Ramon per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Està molt bé les voltes que dóna vostè al tema, però aquest
estiu a Son Dureta hi haurà problemes d’aire condicionat o
estaran resolts? Miri, simplement això. Creu que estaran
resolts? I, bé, es podrà estar amb una certa comoditat a Son
Dureta?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol contestar, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Sí. Bé, idò jo esper no tenir problemes, com no n’hi ha
hagut tants aquest estiu, com no n’hi ha hagut tants aquest estiu;
almanco no hem tengut cap queixa. El que passa és que a
vegades sí que es pot espanyar l’aire condicionat, és clar, i
qualque vegada s’ha espanyat. De fet li diré més: hi ha zones de
l’actual hospital de Son Dureta que no tenen aire condicionat;
igual que hi ha habitacions -i això el sorprendrà, si no ho
coneix- que tenen bany propi, no n’hi ha. Millor dit, hi ha
habitacions que han de compartir lavabo, encara. 



I vostè per què es pensa que feim un nou hospital, Sr.
Ramon? Perquè efectivament tenim un hospital que no és
adequat per a les necessitats dels nostres ciutadans, i tenim
aquestes conseqüències, perquè té 50 anys i està desfasat aquest
hospital. Tenim uns magnífics professionals, una gent que fa
una feinada i que treu endavant la feina, però tenim unes
instalAlacions obsoletes totalment. Que no s’espenyarà l’aire
condicionat?, home, vostè pot dir que no s’espenyarà l’aire
condicionat a ca seva, si en té?, jo no en tenc, eh?, però si vostè
en té em dirà si vostè pot afirmar a dia d’avui que no
s’espenyarà, Sr. Ramon. Idò no ho sé, confiem que no, i si
s’espanya el repararem, com hem fet. El que passa és que a un
gran hospital passa que moltes vegades obren les finestres, hi
ha usuaris o familiars d’usuaris que obren les finestres i això fa
que el sistema no acaba de funcionar, la qual cosa no vol dir
que tenguin ells la culpa, simplement és que a unes grans
instalAlacions a vegades hi ha certes complicacions. 

Però vostè no ha de pintar això com si fos una ciudad sin
ley, Son Dureta, i que tot l’estiu ha faltat l’aire condicionat. Per
l’amor de Déu!, no és cert. Igual que hi ha zones, hi ha
habitacions que tenen aire condicionat propi, individual, i hi ha
altres zones on és centralitzat. Hi ha hagut qualque problema,
sí, però no s’ha de treure de context, Sr. Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només volem
agrair la presència de la consellera i s’aixeca la sessió.
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