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la darrera sessió d’aquesta comissió...

(Remor de veus)

Després hi ha regals, evidentment.

Demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sr. President, Andreu Prohens substitueix Maria Binimelis.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
les preguntes RGE núm. 152, 153 i 154/07. Assisteix l’Hble.
Consellera de Salut i Consum Sra. Aina Castillo i Ferrer,
acompanyada del Sr. Carles Ricci i Voltas, Gerent de l’Hospital
Universitari Son Dureta. 

Demanaria a la diputada si vol agrupar les preguntes en
una?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí Sr. President, totes fan referència al mateix. Per tant, amb
una vegada en sortirem.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I.1) Pregunta RGE núm. 152/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a aliments caducats a
Son Dureta.

I.2) Pregunta RGE núm. 153/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a aliments caducats a
Son Dureta (II).

I.3) Pregunta RGE núm. 154/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a aliments caducats a
Son Dureta (III).

Agrupam per tant, aquestes tres preguntes i té la paraula la
Sra. Diputada per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair la presència de la
consellera per contestar aquestes preguntes, de fet s’havien de
contestar la setmana passada, però així i tot agrair la seva
presència perquè la celeritat en aquesta comissió de vegades és
més ràpida que a altres. I evidentment les persones que
l’acompanyen, supòs que el Gerent de Son Dureta. Moltes
gràcies.

El mes de gener es va fer públic en els mitjans de
comunicació que a l’Hospital de Son Dureta, hospital de
referència d’aquestes Illes, no només s’havien detectat aliments
caducats, sinó que almenys en una ocasió, dia 2 de gener, el
menú servit a les persones malaltes ingressades en aquest
hospital contenia aliments amb la data de caducitat superada.
Tot i que sembla ser que els treballadors de les cuines ho
havien comunicat al seu cap. Per tant, sembla que el cap de
servei ho coneixia, però així i tot va donar l’ordre que
igualment se servissin els menús amb aquests aliments
caducats. Pareix ser que dia 3 s’havien tornat a elaborar menús
amb aliments caducats, però que finalment es varen tirar al
fems, o no sé on, i es varen tornar elaborar per servir als
pacients aliments amb totes les condicions.

Clar tot això és preocupant. En primer lloc perquè, si bé no
és recomanable per a ningú el consum d’aliments caducats,
molt menys ho és per a les persones ingressades a un hospital.
Les persones malaltes i encara més, les ingressades en un
hospital públic, han de rebre els aliments amb totes les
garanties sanitàries i és més que evident, com a mínim dia 2 de
gener, no va ser així.

Per altra banda també se’ns obren tot un seguit
d’interrogants, de veure si ha estat realment un fet puntual, o si
ja havia passat altres vegades, perquè aliments caducats pareix
ser que no només se n’han detectat a Son Dureta, també a
Verge de Lluc, la mateixa setmana que s’havia fet públic a Son
Dureta, o els mateixos dies, però que el personal de Verge de
Lluc es va negar a cuinar-los i no es varen servir. Però a Son
Dureta sí que es varen cuinar i sí que es varen servir als
pacients. I també ens preocupa que una setmana més tard es
tornessin detectar aliments caducats al mateix Hospital de Son
Dureta.

Per tant, se’ns fa difícil pensar que tot això és un fet aïllat
i és estrany que un proveïdor serveixi aliments caducats, que
s’han de servir a un hospital públic, com a mínim 3 vegades en
poc més d’una setmana. No voldríem pensar que algú
estalviava doblers comprant aliments caducats o a punt de
caducar per després servir-los als pacients o a les persones
ingressades a l’hospital. Però també és cert que amb totes les
deficiències que ha constatat la Sindicatura de Comptes en les
contractacions i la gestió econòmica de Son Dureta, tampoc
s’allunya gaire de treure possibles conclusions.

Per això vàrem pensar que seria bo, per transparència
democràtica i sobretot, per tranquilAlitzar pacients i familiars,
que la consellera ens expliqués per quins motius es va servir
menjar caducat a l’Hospital de Son Dureta. Com a mínim ens
doni la seva versió dels fets com a màxima responsable de la
gestió sanitària d’aquestes Illes. També seria bo que ens
expliqui quines accions s’ha duit a terme, tant per exigir
responsabilitats pertinents a qui en sigui el responsable de tot
això, per aclarir si ja havia passat abans i sobretot per prevenir
que això no torni passar. 

Els usuaris del sistema sanitari públic tenen dret a una
assistència de qualitat i això inclou també els aliments que
reben en estar ingressats en algun centre sanitari. I des de la
Conselleria de Salut durant tota la legislatura i ara més, s’ha
anat fent una propaganda continuada sobre les millores que ha
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posat en marxa aquest Govern. S’han destinat molts d’esforços
a mostrar una imatge humana del Govern i de la Conselleria de
Salut, s’han destinat més esforços a això que a millorar
l’atenció real del pacient. Un bon exemple d’aquests esforços
per mostrar aquesta imatge humana del Govern són els plans
anunciats reiteradament per vós mateixa consellera, com el Pla
d’humanització i el Pla d’excelAlència de la sanitat pública. Pla
d’humanització i Pla d’excelAlència per després descobrir que
en tres ocasions, com a mínim, s’han detectat aliments caducats
i segur que almanco en una s’han servit aquests aliments
caducats a malalts ingressats a l’hospital de referència,
l’hospital principal dels usuaris del sistema públic en aquestes
Illes. Per tant, a l’hospital que en teoria..., tots ho han de tenir,
però aquest hauria de tenir totes les garanties de qualitat.

Per això també li voldríem demanar a la tercera pregunta,
quina incidència tenen sobre els serveis que reben els pacients
aquests plans d’humanitat i d’excelAlència? Quina humanitat i
quina excelAlència creu la consellera que té servir aliments
caducats a pacients ingressats a un hospital?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera per un temps de 10 minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Mascaró, per suposat jo som la màxima responsable
sanitària i per tant, estic aquí per contestar qualsevol qüestió
que a l’oposició li pugui interessar i consideri, com vostè
mateixa ha dit, que és d’higiene democràtica, des de la
construcció de l’Hospital de Son Dureta, fins i tot, els apis i
porros que se serveixen a Son Dureta per als pacients.

Li he de dir que el servei d’alimentació als pacients de
l’hospital està externalitzat, com vostè sap, s’adjudica
regularment cada any o cada dos anys, quan acaba el concurs
a una empresa, en aquest moment l’està prestant l’empresa
adjudicatària Serunión. I li he de dir que segons les meves
informacions en cap moment s’han servit aliments caducats. Si
bé és cert que un dia puntual es va trobar que hi havia verdures,
aquests apis i porros que anaven destinades a fer una cosa que
jo no sabia que es deia així, almanco també ho he après, la
porrusalda, es veu que és una amanida d’api i de porro. Es va
detectar que efectivament, aquests vegetals..., no és que
estiguessin en males condicions, no hi estaven, sí que tenien
una data de caducitat del mateix dia o del dia anterior i es varen
retirar. I com li dic, la meva informació és que no es va arribar
a servir.

Però en qualsevol cas, jo sí li vull donar per una banda
tranquilAlitat que no hi ha hagut cap brot alimentari hospitalari,
no només ara el gener, sinó que durant tota la legislatura no
hem tengut cap brot alimentari hospitalari, crec que realment és
el més important, no ha passat res. Cap pacient ha tengut cap
problema amb l’alimentació que se li ha donat a tots els
hospitals. I per descomptat estam valorant si jurídicament el fet

d’haver servit aquests vegetals amb aquesta data..., que no vol
dir, repetesc, que estiguessin en males condicions, sinó que era
de data màxima recomanable per al seu consum, s’està valorant
jurídicament si el plec de condicions permet la imposició de
sancions o recull la possible responsabilitat sancionadora de
l’empresa adjudicatària.

De totes maneres, com li deia, com a màxima responsable
ho som de tot, des del Pla d’infraestructures, les noves
prestacions, els PADI, les pròtesis dels grans, les llistes
d’espera. Totes aquestes coses, per cert, estan recollides en els
plans que vostè diu i jo crec que és òbvia la seva repercussió en
els ciutadans. I també són responsables i s’entrega l’api i el
porro amb una data màxima recomanada. Però com que no puc
estar al detall de tot, li he demanat i agraesc la presència del
Gerent de l’hospital de Son Dureta, el Sr. Carles Ricci, que té
un coneixement molt més directe que jo del que va passar en
aquell moment. 

Jo agrairia molt al President de la comissió que li donés la
paraula a ell perquè pogués explicar amb detall aquells apis i
porros de dia 2 de gener, exactament en quines circumstàncies
es varen servir, no es varen servir, o varen ser proveïts per
l’empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Els serveis de la cambra si volen posar un micròfon al
Sr. Ricci. Té la paraula el Sr. Ricci.

EL SR. GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
SON DURETA (Carles Ricci i Voltas):

Moltes gràcies senyores i senyors diputats, Sr. President.
Bé, li he de dir que a nosaltres ens consta que no es varen servir
en cap cas aliments caducats i que és un fet aïllat i s’entendrà
molt fàcilment. Dia 1 de gener, el nou contracte que fèiem amb
l’empresa que ens proveeix de menjar, li demanàvem que
utilitzés vegetals de quarta gamma. Això són uns vegetals que
vénen pelats, envasats i preparats al buit amb condicions
adequades i garanteixen una millor higiene alimentària. Són per
tant, considerats més bons, o amb més higiene per al pacient i
a més faciliten molt la feina i ens va molt bé també per evitar
accidents laborals, perquè preparar tot aquest tipus de vegetals
fa que hi hagin esquitxos, talladores de patates, això ens facilita
la labor. Per tant, nosaltres ho vàrem demanar en el plec de
condicions que volíem tenir aquests tipus d’aliments. 

L’empresa que ens va subministrar aquests aliments, tenen
una data de caducitat molt més curta que els normals i ve
prefixada perfectament, no tenia l’experiència per estocar, per
fer l’estoc correcte perquè es dóna menjar a 1.000 persones i
per tant, això sempre requereix uns dies per adaptar-se. Això va
començar dia 1 de gener i dia 3 de gener, l’organització,
l’empresa, el gerent té per primera vegada una notícia a les
11,30 del matí, del sindicat UGT, que el menjar que s’està
preparant aquell dia vénen elements amb data de caducitat del
dia anterior. Per tant, en aquell moment immediatament aturem
tot aquell menjar i en fem un altre. Immediatament iniciem una
investigació de per què ha passat això i immediatament
establim tot un seguit de controls nous que no hi eren perquè no
pogués tornar passar això. L’empresa havia entregat un material



468 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 33 / 21 de març del 2007 

 

que no estava en bones condicions. Per tant, el primer que feim
és tirar el menjar i a més a més, establir un control perquè no
pugui tornar passar. Que no pugui tornar passar vol dir
precisament que si l’empresa ha estocat malament, ha comprat
més del que havia de comprar i li ha caducat, el tira. I això és
el que passa, el control funciona. L’aliment que ve sempre és
correcte, perquè si ho han fet malament, el tiren i va sota els
seus costos. Per tant, en una primera instància es fa això. 

A més, sembla que hi ha la possibilitat de què dia 2
s’haguessin servit aliments caducats. Per tant, iniciem un
expedient informatiu intern, portat pel nostre cap de servei
jurídic, que entrevista a tota la gent, parla amb la cuina i
analitza totes les proves pertinents i es comprova que els
menjars que es varen fer dia 2 amb data de caducitat eren les
salses, etcètera, que es pensaven servir dia 3. Per tant, dia 2 es
varen fabricar els aliments i dia 3 no es varen donar. Per tant,
no es varen entregar dia 2 aliments caducats, sinó que s’havien
de servir dia 3.

Bé, amb tota aquesta situació el que es va fer, a més, va ser
iniciar un expedient sancionador a l’empresa perquè s’havia
entregat un material no amb les condicions adequades. Per tant,
nosaltres hem iniciat un expedient sancionador que tindrà una
sanció econòmica cap aquesta empresa per aquest error. I a més
a més, sí que és veritat que hi va haver un error humà de
l’empresa, perquè el responsable de l’empresa sí que sabia que
aquest aliment estava amb data de caducitat i final i el va
utilitzar igualment. Per tant, nosaltres demanem a l’empresa
que a més a més de la sanció econòmica que nosaltres li
posarem, que ell iniciï un expedient sancionador per al seu
treballador que ha actuat malament. Expedient que jo no puc
iniciar, han de ser ells. Per tant, jo també li comunico això a
l’empresa.

En definitiva, ha estat un fet aïllat, clarament explicat per
l’inici d’una activitat diferent, l’hospital ha reaccionat
ràpidament, no ha arribat cap aliment malament a cap malalt.
I a més, s’han reforçat els controls que ens ajuden que el
pacient estigui més segur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ricci. Sra. Consellera, vol afegir alguna
cosa? En torn de contrarèplica té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Algunes de les respostes que se m’han donat són una mica
contradictòries, perquè per una banda la conselleria diu que no
té constància que els servissin i després un poc més endavant
em diu que s’està valorant si el fet de servir aliments caducats
els permet posar una sanció. I treballadors de Son Dureta diuen
que es varen servir aliments caducats dia 2 i que els que
s’havien preparat per a dia 3 després es tiraren. Però que els del
dia 2 es varen servir. Per tant, aquí tenim contradiccions.

Després que és “un fet aïllat”. Podria ser un fet aïllat si
només s’hagués detectat una vegada, però s’ha detectat tres
vegades a Son Dureta i una a Verge de Lluc. Per tant, molt

aïllat, encara que sigui en uns quants dies de diferència tampoc
no és.

Sincerament, que una empresa destinada a donar servei a
més de 1.000 persones que hi sol haver ingressades a Son
Dureta no tengui capacitat per servir vegetals..., sincerament tal
vegada s’hauria de plantejar qui els va triar i per què els va
triar. A mi em pareix bé que s’obrin expedients, és el
procediment habitual, que es facin totes les passes que s’han de
fer. Però crec que aquí hi ha hagut una mica de negligència i
ara se’ns està enganant. Vull dir que la conselleria digui que no
hi ha hagut cap brot epidemiològic, tanta sort que no n’hi ha
hagut cap! Només faltaria que aquests aliments haguessin
provocat encara més malalties als pacients.

Sí és cert que si els aliments duen una data de caducitat, la
consellera de Salut i Consum no ha de llevar importància que
a pacients d’un hospital se’ls serveixin aliments caducats,
siguin o no siguin bons encara. Si hi ha una data per qualque
cosa la posen i la consellera de Consum ho deu saber i si és de
Salut i Consum encara més ha d’estar vigilant tots aquests
temes.

Nosaltres pensam realment que tots aquests plans que vostè
ens ha anat anunciat i sobretot, va anunciant als ciutadans, de
poc repercuteixen en els ciutadans, plans d’excelAlència, plans
d’humanitat, no en servei d’atenció als usuaris del sistema
sanitari públic, no es nota. L’única humanitat que hi ha en tot
cas és enviar-los a la privada. I ens sap greu que intentin tapar-
ho, encara que siguin apis i porros, és igual. Ens deia la
consellera al principi que ella ho explica tot, des de la
construcció de l’Hospital de Son Dureta, fins als apis i els
porros. Als apis i els porros encara els dóna un mínim
d’explicació, la construcció de l’Hospital de Son Dureta no ens
ho pot explicar perquè no ha començat.

Per tant, molts dels seus plans, la majoria dels seus plans
han estat propaganda pagada mitjançant doblers dels ciutadans
i que segurament haguessin pogut anar a millorar l’assistència
sanitària que reben i que és la millor propaganda que es pot fer
des d’una conselleria. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Mascaró, de veres que no
hagués pensat mai que el fet de què una empresa que gestiona
l’alimentació als pacients de l’Hospital de Son Dureta, proveís,
diré proveir i no servir, per evitar confondre termes, proveir
apis i porros que passaven de la data inicialment estimada com
a favorable o preferent de caducitat pogués embrutar tota la
gestió que s’ha fet durant aquests 4 anys a la Conselleria de
Salut. Sra. Mascaró, sincerament jo he vengut aquí a explicar
tot el que vostès pensin que s’ha d’explicar davant del
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Parlament, ara jo també he estat en el seu lloc, jo també he estat
a l’oposició i la veritat és que fer oposició llegint els diaris,
com deia el Sr. Munar l’altre dia en el Parlament i molt ben dit,
per això ho repetesc, perquè vaig pensar que tenia tota la raó
del món, no està bé perquè al final no te du a cap lloc. 

És a dir, vostè va agafar la notícia d’un diari allà on deia:
“se han servido alimentos caducados en Son Dureta, por
favor! Por Dios! Peligro para los pacientes”. Sra. Mascaró,
per favor! Vostè ha d’entendre que moltes vegades hi ha coses
que damunt un diari, o en segons quines mans caigui poden
parèixer grogues, o escandaloses, però després has de gratar i
has de cercar la realitat. Vostè segurament, almanco el que jo
feia, m’ho permetrà, no m’ho demana però li ho dic, fer
oposició es fa xerrant amb el sector, no llegint el diari perquè
du a trobar-se en situacions com aquesta, vostè diu que s’han
servit aliments caducats i el Gerent de Son Dureta, òbviament
jo no estic a la cuina, ni som a Son Dureta cada dia, em diu que
no s’han servit. Una cosa és que l’empresa hagi servit aliments
caducats, o que passaven de la data preferent de consum i una
altra cosa és que aquests aliments hagin arribat als pacients. No
té res a veure. Jo li dic i el Gerent de Son Dureta li ha dit que
inicialment i segons la nostra informació..., si vostè té proves
del contrari m’ho digui, perquè tant de bo ho puguem arribar a
saber. Però segons les nostres informacions i a més, les tenim
constatades per tot el personal de cuina que és de l’Hospital de
Son Dureta, sabem que quan es va detectar, automàticament es
va aturar i es va fer un altre menú aquest dia per als pacients.

Per tant, no s’han servit aliments caducats als pacients. I per
suposat que som la consellera de Consum i m’interessa i per
això s’ha actuat així. Jo tenc plena confiança amb el meu equip
que si detecten un aliment que no es pot servir no serveix, com
es va fer realment. Per suposat que a mi sí m’interessa i no és
poca cosa, ni crec que es pugui dir tan gratuïtament i que és
fàcil d’evitar, que no hi ha hagut cap brot alimentari hospitalari
aquesta legislatura. Tanta sort! Però home! No serà casual
tampoc, hem fet feina per això. Per exemple, si vol xerrar de
menús que és la primera vegada aquesta legislatura que s’han
introduït l’elecció de menú a tots els hospitals. 

És a dir, a dia d’avui, estigui a l’hospital que sigui, inclòs
GESMA, si està hospitalitzat i està ingressat li demanen què
vol menjar i li donen a triar entre 2 o 3 menús. Els demanen
què volen menjar avui, això, primers plats, segons plats,
òbviament no si tenen una dieta especial o específica, quan el
metge li diu que no pot menjar segons què. Però si pot menjar
de tot li diuen que pot triar entre aquests menús. Això és la
primera vegada en la història que s’ha fet a la comunitat
autònoma. Ho dic com exemple i perquè ens preocupa
l’alimentació dels pacients. És a dir, feim campanyes d’hàbits
saludables de vida, de menjar bé, de fer exercici físic, però
després dels nostres pacients, dels que tenim ingressats als
hospitals també en tenim cura, els donam qualitat i per això
hem incrementat pressupost fins i tot destinats a l’alimentació
de pacients. I a més, els oferim elecció de menú, cosa que
abans no es feia i en aquest moment es fa. Li puc assegurar que
ha estat una cosa molt ben acollida.

A part d’això, també dir-li que nosaltres hem introduït a
totes les cuines, a tots els serveis de cuina dels nostres hospitals
i de les nostres gerències, perquè també hi està inclosa

GESMA, el que són els APPC. Vol dir que el mateix que els
demanam als restaurants, als hotelers, que tenguin un
autocontrol per complir totes les condicions higièniques i
sanitàries, demandes per Salut, també estiguin als hospitals. A
què vostè no es pensaria mai que no hi fossin? Idò no hi eren i
s’han posat, perquè demanam als altres el mateix que ens
demanam a nosaltres.

Per tant Sra. Mascaró, si vostè vol que continuem xerrant
d’aquest tema podem continuar, però jo ja li he dit i el Gerent
de Son Dureta li ho ha dit. Aquells aliments no es varen servir,
l’empresa els va subministrar i a posta deia que s’havien servit,
servir és l’acta de l’empresa cap a Son Dureta. Es varen
subministrar, però no es varen servir als pacients. El que s’està
fent és precisament demanar responsabilitats a l’empresa
perquè es va poder aturar per arribar als pacients perquè els
controls funcionen, però l’empresa òbviament no pot servir a
Son Dureta aliments que passen de la data estimada de
caducitat. Per això es posaran les sancions que s’estimin
oportunes.

Per tant Sra. Mascaró, esper que li hagi quedat clar. Jo li
demanaria que una pròxima vegada ho demanés, no tenc cap
inconvenient en explicar-li. Però no es fiï només d’allò que
llegeix als diaris, jo faig un exercici molt bo i és que no tots els
dies llegesc els diaris, perquè de vegades també ens confonen
enlloc d’informar-nos. Que consti que no tenc res en contra i
ens ajuden molt, més en Salut que ens ajuden a divulgar
campanyes sanitàries. Però en qualsevol cas hem de ser un poc
més rigorosos. 

Per cert Sra. Mascaró, que sigui la darrera sessió
parlamentària aquí a la Comissió de Salut, la veritat és que
també vull aprofitar perquè, segons ha dit el President de la
comissió, ja no tendrem ocasió d’asseure-nos tots plegats a la
Comissió de Salut del Parlament. Vull aprofitar per agrair a tots
els diputats, hem discutit, hem estat d’acord, hem estat en
desacord, però en qualsevol cas crec que almanco hem
contribuït a un exercici democràtic molt bo i sempre respectant-
nos tots entre nosaltres. També li diré Sra. Mascaró, una mica
en broma, no sé si el fet de què la meva darrera compareixença
com a consellera davant d’aquest Parlament en aquesta
legislatura sigui per explicar precisament això, com estaven els
apis i els porros de Son Dureta dia 2 de gener, no sé si vol dir
que m’he de fer càrrec de moltes més coses de les que ja me’n
faig càrrec dins la Conselleria de Salut i he de fer un exercici de
responsabilitat, o al contrari, encara que no ho pugui dir vostè
i a posta ho dic jo, si em demana per això és que la majoria de
coses van bé i tampoc no està massa en desacord en la gestió
que s’ha duit per part de la Conselleria de Salut. Li ho agraesc
moltíssim, però en qualsevol cas és anecdòtic.

Sí vull acabar agraint la colAlaboració i la participació de
tots els diputats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Sr. President, em deixa acomiadar-me de la consellera com
a Comissió No Permanent de Salut?

EL SR. PRESIDENT:

Si és un acte de cortesia sí.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

És un acte totalment de cortesia. Agrair-li les vegades que
ha vengut, tot i que no sempre, com avui, compartim allò que
ella diu. M’alegra moltíssim que ella, com jo, no tots els dies
llegeixi El Mundo.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna altra paraula de cortesia? Idò la diré jo.

Sra. Consellera, moltes gràcies per aquests quatre anys de
feina, participació i colAlaboració amb aquesta comissió. Li
desitjam molta sort de cara al futur i per a la pròxima
legislatura també.

Per tant, acomiadam la consellera i l’alt càrrec que
l’acompanya.

II. Proposició no de llei RGE núm. 8098/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a millora del sistema públic sanitari.

I passarem al segon punt de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei RGE núm. 8998/06 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a millora del sistema
públic sanitari.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr.
Miquel Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Passaré a defensar aquesta
proposició que presentàrem el mes de setembre i evidentment
era conseqüència de tot el que havia passat aquesta legislatura,
però m’he permès recollir una petita part de les qüestions que
surten en premsa, ja sé que el portaveu del Partit Popular em
dirà que no hem de treballar amb la premsa, només dels dos
darrers mesos que van en la mateixa línia de tot el que havia
passat en els mesos anteriors i que m’havia motivat a fer
aquesta proposició. He de dir que faig aquest recull de premsa
perquè és més senzill per a mi explicar-ho, però en tot cas el
que surt en premsa és una petita part d’allò que em comenten
habitualment els professionals del sistema sanitari, els membres
de les juntes de personal dels hospitals, em comenten les seves
preocupacions sobre el funcionament de la sanitat pública,
sobre la potenciació de la sanitat privada a base de desviar-hi
serveis, pacients, coses que es podrien fer en els hospitals
públics.

Aquesta és la legislatura dels 4 hospitals, se’ns ha dit una i
una altra vegada. Bé, la legislatura dels 3 hospitals que estaven
en marxa i de la pèrdua de 4 anys per fer el nou hospital de

referència. En tot cas és cert, hi ha 3 hospitals nous, que de
vegades serveixen com agència de colAlocació del Partit
Popular, com és el cas d’Inca, però independentment això és
així. Però també és cert que dins els hospitals que estan
funcionant hi ha problemes, hi ha saturació, hi ha falta
d’eficàcia, hi ha manca de mitjans també i hi ha una desviació
cap a la sanitat privada, crec que fora de tota lògica. Fer
concerts amb coses que és impossible atendre des de la sanitat
pública, seria lògic. Però les coses que es poden fer dins la
sanitat pública creim que s’haurien de fer allà i què és el que
s’hauria de potenciar. 

Aquí deim a l’exposició de motius d’aquesta proposició,
utilitzar correctament els mitjans públics. També una
preocupació que tenim, l’experiència demostra que aquesta
preocupació està justificada, que no s’utilitzés també el Decret
de garanties de demora per fer més desviacions cap a la sanitat
privada. Posaré alguns exemples, com deia, dels dos últims
mesos, però jo crec que són ilAlustratius. El mes passat un
titular diu: “un sindicat denuncia que l’ib-salut tiene cerradas
unidades en Son Llàtzer y contrata plantas en la privada, unas
20 camas en una y 35 en otra”. Bé, he de dir que (...) de Son
Llàtzer estava tancada, ho he denunciat reiteradament en aquest
Parlament durant aquesta legislatura, fins i tot en algun moment
se m’ha negat i deia que desconeixia el tema, ho vaig poder
comprovar in situ, amb visita guiada per part de professionals,
no visita guiada des de la conselleria, com ens havien ofert en
un altre moment.

Un altre retall de diari. “Un sindicato denuncia que Son
Llàtzer ha suspendido operaciones debido a la saturación de
pacientes”. Un dia en concret es varen suspendre 8
intervencions per causa de la saturació. Bé, a Son Dureta és
habitual també aquesta qüestió. I el mateix sindicat denuncia
que la reducció de llits a Son Llàtzer, en relació a les previstes,
fa que s’hagin de desviar a altres llocs pacients que
corresponien a Son Llàtzer.

Un altre d’aquests... “En pocs dies l’Hospital de Son Dureta
deriva en un sol dia 5 pacients cap a les clíniques privades,
altres mancances d’inversions al sistema públic i els
treballadors de les ambulàncies denuncien la falta de mitjans,
una concentració de treballadors de les ambulàncies”. 

Una notícia positiva, “l’Hospital de Can Misses tornarà fer
mamografies”, bé, ha passat aproximadament un any, ara no
record exactament si 11 o 12 mesos, una cosa així, en què es
desviaven les mamografies a clíniques privades, una avaria a
l’aparell de fer aquestes mamografies fa que es tardi tot aquest
temps i, lògicament es desvien, i es paguen, a clíniques
privades.

Tot i els decrets de garanties de demora i l’excusa que tot
això és per desviar a clíniques privades, per no citar casos
personals que he viscut, quant a les llistes d’espera, mirant un
d’aquests que escriuen al diari, diu, el 3 de febrer de l’any
passat, passa una revisió a l’oculista, li diu que l’ha de tornar a
veure, va a demanar hora i li diuen -ja dic, això és dia 3 de
febrer de l’any passat- que abans del mes d’agost no l’apunten
en llista d’espera. Així llavors les llistes d’espera queden
buides.
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Més informacions, “el Govern destina 6 milions per pagar
la sanitat privada concertada, l’Ib-salut firma un conveni amb
la policlínica Virgen del Rosario per 10,3 milions d’euros”. Si
miram els pressupostos d’enguany es veu que les partides
destinades a clíniques privades -i m’estic referint
exclusivament, no sigui que després diguin, com s’ha dit alguna
vegada, que no són realment privades, m’estic referint als que
es fan a clíniques privades amb ànim de lucre, no aquelles
institucions que no són públiques, però que no són directament
amb ànim de lucre.

Bé, i ja per no anar més lluny amb retalls, avui venc amb la
premsa d’Eivissa, que titula a tota pàgina “Can Misses
suspende nueve operaciones por falta de camas” o també un
sindicat “denuncia que el Hospital de Can Misses carece de
plan de emergencia” i que un incendi que es provocàs allí
tardarien 20 minuts a apagar aquest incendi o a detectar-lo. 

Em centraré una miqueta més en aquest hospital de Can
Misses perquè és l’únic de la xarxa de les Balears on no s’ha fet
absolutament res, perquè alguna petita obra que s’hagi fet, això
no és un pla, a Son Dureta no s’ha fet res tampoc, però tenim
la promesa, vull dir, no s’ha fet res més que algunes coses
d’emergència que s’havien de resoldre per anar funcionant,
però bé, tenim la promesa del nou hospital, a Menorca es fa el
nou hospital, a tota aquesta zona de Son Dureta ens hem passat
una legislatura creant, perdó a Can Misses, una legislatura
creant una comissió que estudiarà si és necessari ampliar-lo o
si és necessari fer-lo de nou, però de moment no s’ha fet res, hi
ha aquesta saturació, aquestes intervencions programades que
se suspenen perquè no hi ha llits, la desviació, cada vegada
més, cap a clíniques privades... I bé, una noticia, aquesta no ve
a la premsa encara, però la m’han comunicat els professionals,
és que ara mateix a l’illa d’Eivissa no es poden fer ressonàncies
magnètiques i s’han d’enviar cap a Son Dureta, com també
pacients d’endocrinologia que s’envien cap a Son Dureta
perquè l’aparell que tenia, només, la clínica privada, no
funciona i com aquesta cosa no s’ha dotat a la sanitat pública,
idò, això no es fa. Curiosament un servei que és complicat fer-
lo a un hospital que no tengui tots els mitjans, com és
l’hemodinàmica, sí que es treu de Son Dureta i es fa a aquesta
clínica privada.

En fi, és un conjunt d’actuacions innecessàries perquè el
servei públic el podria atendre perfectament, com podria
utilitzar els quiròfans de manera més àmplia, sempre que
llavors hi hagi llits, es va negar en un moment que es fessin
intervencions per les tardes, llavors es varen fer i tot això a la
privada es fa. En conjunt és un descrèdit de la sanitat pública,
una degradació d’aquest hospitals que estan en funcionament
en aquests moments i un engreixar els comptes de les clíniques
privades a partir de...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

... de recursos públics, de recursos que aporten tots els
ciutadans i amb això acab, Sr. President, i perdoni si m’he
passat del temps.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Passam ara al torn de fixació de
posicions, el Grup Parlamentari Mixt és absent, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seré breu per donar suport
a aquesta proposició no de llei, crec que és molt encertada
perquè des del primer moment el Govern ha prioritzat la sanitat
privada per sobre de les inversions a la pública i qualsevol cosa
ha empitjorat.

La consellera deia al punt anterior que demanar-li sobre els
apis i els porros volia dir que tota la resta funcionava, quan
precisament és tot el contrari, fins i tot els apis i els porros que
se serveixen als hospitals són motius de crítica.

El màxim exponent, però, que hi ha hagut aquesta
legislatura de prioritzar la sanitat privada per damunt de la
pública, és la negativa del Partit Popular a construir el nou Son
Dureta, tot i les reiterades promeses que se’ns havien fet a cada
pressupost que l’any que ve el farem, però com l’any que ve
sempre ve i encara no ha arribat l’any que ve que li tocava, es
veu. No han volgut construir, la realitat és que el Partit Popular
no ha volgut construir aquest nou hospital de referència, un nou
hospital que ha de donar servei a tots els ciutadans d’aquestes
illes i han privat els usuaris del sistema públic de comptar amb
un hospital modern i amb totes les garanties i amb tots els
serveis que requereixen els ciutadans que viuen al segle XXI.

Un altre exemple -com exposava el Sr. Ramon- és
l’Hospital de Can Misses, els quiròfans nous també fa un parell
d’anys que haurien d’estar inaugurats, crec que arriben a estar
en obres, crec però, no sé si s’han arribat a començar o no. Però
hi ha molts més exemples, segurament no tan vistosos com el
nou hospital de referència, però no menys importants, el tema
de les ressonàncies magnètiques, ara explicava també el Sr.
Ramon que d’Eivissa han de venir a Son Dureta per fer-les
perquè allà no se’n poden fer, però és que de Son Dureta
diàriament, diàriament, s’envia moltíssima de gent a fer
ressonàncies magnètiques a la privada perquè només hi ha un
aparell, quan és un dels serveis que cada dia s’utilitza més, és
una tècnica que cada dia s’utilitza més per a deteccions de
malalties de diferents coses. La sanitat pública no hi inverteix
i fa que siguin moltes les empreses privades que viuen a costa
d’aquests usuaris del servei públic que són desviats des de Son
Dureta. 

Un altre exemple seria el servei de traumatologia també de
Son Dureta, que s’està desmuntant, o el de neurologia ara que
tenim aquest decret de garanties i les llistes d’espera diuen que
no hi ha ningú que esperi més de mig any, deu ser perquè no els
apunten, perquè en temes de neurologia hi ha persones que fa
un any que esperen una intervenció que no es pot dur a cap
altre hospital perquè aquest si que no existeix, eh?

Coses que no funcionen del sistema sanitari públic, s’estan
omplint la boca del Pla sociosanitari, però, per exemple, no
s’ha fet públic quin és el barem d’entrada als centres. GESMA,
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que és una empresa pública, empresa, però pública, tria els
pacients que vol sense que siguin públics quin són els criteris
que tenen d’admissió, tot i que té un conveni no sé si amb l’Ib-
salut o amb Son Dureta, no accepta tots els pacients que se li
envien.

Un altre exemple és l’Hospital Militar, que ha de ser un
hospital, una residència per a malalts d’Alzheimer, no depèn de
la Conselleria de Salut, depèn de Vicepresidència del Govern
i, com que tampoc no s’han fet públics els criteris d’accés, la
gent ja diu “aquí només s’hi entra si es té bo amb la Sra.
Estaràs”. Per tant, hi ha moltíssimes coses a millorar en el
sistema sanitari públic i està bé, encara que sigui a finals de
legislatura, que se li recordi al Partit Popular i es prepari per al
nou govern que hagi d’entrar. 

Aquesta ha estat la legislatura de la descapitalització del
sistema sanitari públic de les Illes Balears i esperam que la
pròxima sigui la de la revitalització perquè realment és
lamentable com s’han anat desmantellant serveis que
funcionaven molt i molt bé i com s’ha renunciat a construir un
nou hospital de referència que els ciutadans d’aquestes illes fa
molt de temps que esperen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també
donarà suport a aquesta proposició no de llei.

Voldríem dir que ens agrada més la introducció, el títol, que
l’articulat que el veim poc concret, és a dir, destinar recursos
econòmics a la millora del sistema públic, bé, es refereix a
infraestructures?, es refereix a dotacions de personal? Ens
hauria agradat un poc més de concreció. 

Jo voldria fer una reflexió sobre aquest tema. Aquests
darrers anys, jo diria ja bastants d’anys enrere l’oferta pública
sanitària a aquesta comunitat s’ha millorat substancialment, no
només s’ha millorat en la qualitat dels edificis, sinó també en
la quantitat de serveis i en la seva deslocalització, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Son Llàtzer, etc.  Per tant,
nosaltres no estam en desacord amb la concertació de
determinades actuacions amb clíniques privades. És a dir, es
poden donar situacions, jo diria excepcionals o una mica
excepcionals, que puguin fer que en un moment donat la sanitat
pública a través dels seus propis serveis i a través dels metges
titulars de la sanitat pública no es pugui atendre una situació no
prevista, però crec que en aquests moments disposam de les
suficients dades com per preveure quins són els serveis
necessaris i quin són, per tant, els recursos necessaris per
atendre de manera ordinària la salut dels nostres ciutadans.

Segurament un estat epidèmic podria crear una situació
difícilment sostenible, però l’habitual és previsible que es pugui
preveure i per tant, s’hi pugui donar solució des del servei

públic de salut, sense necessitat de mantenir de manera
permanent concerts amb les clíniques privades.

Crec que és difícilment explicable que, al mateix temps que
creix de manera notable l’oferta pública, al mateix temps, no se
la doti suficientment per cobrir les necessitats de la població i
s’hagi de mantenir una situació -diguem- incòmode per als
ciutadans.

A més, es prenen mesures, algunes d’aquestes ja s’han
apuntat pels altres portaveus que ho han manifestat, jo n’hi
afegiré qualcuna, ateses en un principi per la sanitat pública i
de sobte no se sap per què això s’anulAla i es transfereix a un
concert, és a dir, no se sap per què des de raons purament
clíniques, altres raons hi pot haver, però jo no les apuntaré,
cadascú que pensi el que vulgui. 

De les que s’han apuntat aquí jo afegiria que fa un temps el
servei de cirurgia maxilAlofacial a Can Misses d’Eivissa era atès
pel servei de l’Hospital de Son Dureta i de sobte aquest servei
desapareix, deixen d’anar-hi els especialistes d’aquí, que hi
anaven encantats de la vida, ningú no havia protestat per haver-
hi d’anar, i això es transfereix a la sanitat privada. Per què?,
quina raó hi ha per fer això, quan els serveis públics i els
professionals públics que en principi hem de pensar que són els
que estan més ben preparats sense desmerèixer els altres, però
han hagut de passar uns exercicis, tenen uns instruments
adequats, cada vegada la sanitat pública jo crec que està més
valorada per part dels ciutadans i, per tant, no hi ha aquesta
necessitat de transferir-ho? Com que, a més, resulta que en
principi i no està escrit enlloc que les clíniques privades no són
organitzacions sense finalitat de lucre, perquè no se les exigeix
que siguin així, bé, se suposa que part dels recursos que s’hi
transfereixen es transformen en beneficis dels accionistes o
titulars d’aquestes institucions, beneficis que podrien revertir
al mateix servei públic de salut si els malalts fossin atesos a
aquest servei. Algú em dirà “és que resulta que són més
barats...”, bé, idò millorem la gestió dels hospitals públics
perquè no sigui així o, si són més barats tal vegada és perquè el
servei és millor i, per tant, resulta que desviant-los a la sanitat
privada els donam una atenció mèdica pitjor que la que
tendrien als centres públics.

Per tant, nosaltres creim que, encara que sigui d’una manera
genèrica, volem entendre que la proposició no de llei
d’Esquerra Unida vol incloure aquests conceptes i segurament
d’altres, però especialment aquest concepte quant a la dotació
d’aquell personal que podria, amb les instalAlacions existents a
la sanitat pública, atendre el conjunt de la població sense
necessitat de llistes d’espera tal com en aquest moment es dóna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
permetin-me abans de començar que digui al Sr. Crespí que
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aquest parlament notarà a faltar el seu somriure, que és una
cançó preciosa que li podríem dedicar, ja sé que no m’hi puc
adreçar, però és que crec que ha acotat molt el tema, el Sr.
Ramon, que és un home absolutament encantador, però té una
capacitat d’abstracció tan immensa que hi ha vegades que em
costa concretar i em costa concretar el seu preàmbul i em
consta concretar les seves dues propostes de la moció i crec que
també he d’agrair al president que l’ha deixat fer com una
espècie de mascletada final del dia darrer, perquè de tot el que
ha dit, de deu coses, nou no tenien res a veure amb la
proposició no de llei, però així i tot, ho acceptam i li contestaré
en genèric un parell de punts i després m’adreçaré
exclusivament a allò que diu la proposició. 

És a dir, la saturació dels hospitals, sempre que parlam de
saturació d’hospitals, crec que ens hem de cenyir a dues
qüestions. Una són els pics que se sofreixen al llarg de l’any, un
derivat de la immensa demanda, des de que som Unió Europea,
de ciutadans d’Europa que vénen aquí a passar les vacances i
tenen el dret i que doblam la nostra població i en canvi, els hem
de donat cobertura sanitària, i a l’hivern, idò, tots els que són
pares o padrins o metges o són les tres coses, encara més,
sabem que hi ha uns pics com són aquests dies, precisament,
amb uns canvis de temperatura de 15 graus en 24 hores, en què
totes les persones que estan dins un perfil són candidates a
haver d’assistir a un hospital i, per tant, no es pot fer la
planificació d’un any en funció d’aquests pics. Això ho sap
qualsevol planificador de salut i qualsevol que ho vulgui veure,
naturalment és molt legítim que cadascú intenti treure profit de
situacions puntuals. 

L’evolució dels hospitals, s’ha dit també que no tenir res a
veure amb aquest tema, però que a Son Llàtzer hi havia... jo
personalment el dia que va sortir a la premsa naturalment vaig
cridar el gerent i li vaig demanar, i el gerent hem va dir el que
jo intuïa, és a dir, quan es va fer el Pla d’obertura de l’hospital,
hi havia un projecte d’hospital, cinc, sis anys després aquest
hospital fa una evolució perquè l’evolució dels hospitals ha
estat tan immensa en tan pocs anys, perquè cada vegada les
estances mitjanes són més curtes, cada vegada s’intenta fer
cirurgia ambulatòria i perquè cada vegada, precisament,
paradoxalment els hospitals tendran més tendència a baixar el
nivell dels llits i en canvi, augmentar tot el que sigui cirurgia
ambulatòria, urgències, etc., això també crec que és bo
d’entendre. 

Quant a aquest apriorisme, sempre, que la sanitat pública,
la sanitat privada, jo ja ho he dit altres vegades, però, el
respecte que tenc tant a l’oposició com al Parlament fa que hagi
de repetir tantes vegades com sigui necessari la nostra
argumentació perquè és així com funciona, afortunadament, la
democràcia, però jo dic dues coses. La primera és que si a un
ciutadà li fan una ressonància magnètica i no té cost per a ell,
és a dir, li fan amb la targeta de la Seguretat Social, aquesta
prova és de sanitat pública i si el ciutadà té una qualitat i hi està
d’acord, jo no veig on és el problema. 

El tema de si es tenen més beneficis o menys beneficis,
naturalment els hospitals privats estan per guanyar doblers,
això en un món no liberal, en el món occidental, això és que fa
quasi riure plantejar-ho, el que està clar és que ells tenen una

capacitat de gestió que la pública no té i no ens enganem no la
tendrà mai per qüestions que són absolutament evidents. 

El que jo crec que s’ha de fer és, una, vetllar perquè aquests
concerts siguin rigorosos, es facin només les vegades que
siguin necessàries i, el més important, que sigui amb el
consentiment del malalt i que sigui amb un control d’avaluació
permanent per saber si el que nosaltres demandam i pagam té
la qualitat que nosaltres exigim. Si això és així, jo crec que això
no ha de tenir absolutament cap problema i com que això -tenc
entès- que es garanteix en tots els punts que he dit, idò la veritat
és que no em preocupa.

En referència a la seva proposta de “destinar recursos
econòmics a la salut de...” Miri, jo puc entendre que som al
darrer dia i que, bé, passen aquestes coses que a vegades un en
període electoral..., però perdonin, que es pugui dir que aquest
govern ha tengut algun tipus de problema en inversions o salut
em pareix absolutament -i perdonin-me l’expressió- demencial.
És a dir, nosaltres em incrementat amb l’escandalosa xifra del
52,8% el pressupost, si això, creuen vostès, que encara
necessita més doblers, amb tres hospitals nous, i no m’estendré,
perquè després qualque diputada amb intelAligència política diu
que venem massa el producte, però la realitat és la que veuen
els ciutadans. Els ciutadans veuen el que s’ha fet, el que s’ha
invertit i amb què s’ha evolucionat. La complementarietat  de
la sanitat pública amb serveis de la sanitat privada ja he dit que
són concerts establerts, etc., per tant, no sé què més li puc dir
en aquest tema. 

En el segon tema, en què vostè parla exactament
d’“introduir canvis organitzatius per tal d’assegurar que el
temps d’espera per a intervencions quirúrgiques”, miri, en salut
sempre crec que s’han de fer, quan parlam de salut és
intelAligent fer comparacions no respecte a nosaltres mateixos,
sinó respecte a altres comunitats i a Europa. La setmana
passada, divendres, era a Barcelona, estàvem a Sant Pau i
companys meus de promoció que estan allà fent feina, hi havia
un congrés internacional, hi havia gent d’altres països i tothom
comentava el mateix, és a dir, pots fer totes, totes les
aportacions en infraestructures, en..., que sempre la demanda
supera l’oferta, sempre, això en salut és un principi bàsic que
també és fàcil d’entendre. 

Jo els dic que la nostra sanitat a nivell de qualitat, a nivell
d’excelAlència, a nivell de llistes d’espera, a nivell de
puntualitat, etc., respecte, no d’Espanya, sinó d’Europa, puc dir
que ens podem sentir absolutament orgullosos i com a país i
com a nació, vull dir, l’Estat espanyol, també, ja ha superat
totalment aquells complexos dels anys setanta i vuitanta i avui,
afortunadament, tenim un nivell de qualitat assistencial tan bo
o millor que els principals països europeus.

Per tant, naturalment, si un agafa l’ítem puntual de dir “hi
ha un senyor que espera quatre mesos per a una intervenció
quirúrgica”, hauríem de saber quina intervenció, amb quines
condicions, per quins motius i comparar-la amb la resta de
comunitats i amb la resta de l’Estat espanyol.

Sr. Ramon, li puc assegurar que si fa aquest exercici i la
seva capacitat d’abstracció li permet, veurà com el que s’ha fet
durant aquests quatre anys és molt bo, que s’ha fet una gestió
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absolutament correcte sempre pensant des de l’objectivitat que
mai no es fa tot el que s’hauria de fer perquè és impossible,
però no seré jo qui vagi a comparar amb al pacte de progrés
perquè crec que això ja està obsolet, s’ha de comparar amb la
resta de comunitats i amb la Comunitat Europea, li puc
assegurar que els resultats són absolutament magnífics.

Com que és la meva darrera intervenció, he de dir que si
durant aquests quatre anys en qualque moment puc haver ofès
a qualcú amb una mirada, un gest o una paraula, li deman
disculpes i agrair al president la seva amabilitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Ramon per u un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Si em permet faré aquesta
última intervenció a aquesta comissió i si té la benevolència
que ha tengut abans i que remarcava el portaveu del Partit
Popular, bé, el primer de tot he d’agrair lògicament als grups
que m’han dit que donaven suport aquesta proposició. Intentaré
aclarir una mica els dubtes del Sr. Crespí de perquè la vaig fer
tan genèrica i tan ambigua, la proposició, però també contestant
al Sr. Munar, l’última intervenció. 

El problema no és tant que es facin concerts amb clíniques
privades, sinó que es facin concerts innecessaris, que se’n fan,
que se’n fan de concerts innecessaris, que serveis que els té la
sanitat pública i no els utilitza, els passa a clíniques privades.
Com exemple, no obrir els quiròfans a les tardes o, per
exemple, aparells que hauria de tenir la sanitat pública i no els
té i això serveix per passar-ho a clíniques privades. Aquest és
el tema i que han augmentat de manera impressionant els
concerts amb clíniques privades, la desviació de pacients cap
a clíniques privades aquesta legislatura, ha augmentat i no està
justificat. I torn a citar una cosa que surt al diari, però bé, un
sindicat important i responsable: “El ib-salut tiene cerradas
unidades en Son Llàtzer y contrata plantas en la privada”,
aquest és el tema.

I tal vegada ho hauria, fins i tot el Sr. Crespí té dubtes, es
veu que ho he redactat molt malament i hauria d’haver
concretat més, (...) infraestructures o personal, no, jo ho havia
deixat ambigu perquè és tot, “infraestructures, personal o
mixta”, i moltes vegades amb molt poca despesa. Per exemple,
llits, ho estan fent, es desvien perquè no hi ha llits, se suspenen
operacions programades perquè no hi ha llits i s’augmenta la
llista d’espera, i llavors, com que tenim un decret de demores
ja els passarem a la clínica privada perquè això augmenti. I no
hi ha llits i hi ha a Son Llàtzer, ho va negar en el seu moment
i ara m’ho negarà també, a Son Llàtzer espais, que ho
denuncien els sindicats, que no s’utilitzen.

I dic més també, i a Can Misses, una ala de la tercera planta,
i se suspenen cada dia o quasi cada dia en qüestions
programades. Això simplement llits, altres vegades són
aparells, aparells que dins un hospital comarcal que estam
parlant, d’aquestes característiques, dins el pressupost poden
entrar perfectament perquè són d’ús molt corrent; de vegades

són especialistes que podria tenir la sanitat pública i de vegades
són coses mixtes, aparells (...) Però, en general, amb pocs
recursos, amb ben pocs recursos econòmics, amb poca despesa
més i amb la voluntat d’organitzar-ho des de la sanitat pública
es poden estalviar moltes qüestions d’aquestes.

Ja li dic, és increïble que en un any no es facin mamografies
a l’illa d’Eivissa dins la sanitat pública, (...) està cobert i ho fan.

I una cosa que vostè, Sr. Munar, ha repetit avui i ho ha dit
habitualment, (...) concretament, si a un pacient li fan una
ressonància magnètica i no té cost per a ell això és públic; clar
que té cost per a ell, té cost per a tots, perquè si en deixa de
tenir o si es deixa d’utilitzar o si es deixi que s’espatlli i no
funciona, i tot això es paga, a més, com a un servei a part i ho
has de desviar allà, té dos costs: un, de servei que no es dóna i
que l’has de desviar i que complica les coses, i l’altre, el cost
econòmic; que, amb una eficient gestió, perquè el que es vol,
el que es volgués és promocionar la sanitat pública, això no
passaria.

I una altra qüestió que repeteix també el Sr. Munar i ha
tornat dir aquí, que l’ús de llits hospitalaris, la tendència és que
redueixin i per tant no és un problema. Bé, amb l’augment de
població que utilitzen quan volen i quan volen no, això no és
cert; cada vegada fan falta més llits hospitalaris, la pràctica és
que cada vegada estan més saturats. Sí que és possible que hi
hagi intervencions que abans requerien hospitalització i ara no,
però com que hi ha molta més població en necessitam. En
necessitam, i ja dic, el nou hospital de referència que no s’ha
fet res, però dos hospitals en concret que tenen espai en el qual
podria haver-hi llits i no n’hi ha, i quan no n’hi ha se suspenen
operacions o es desvien cap a la privada, això és una autèntica
malversació dels recursos públics, perquè això es podria
atendre perfectament des de la pública.

I una altra última qüestió, bé aquí hi ha (...) de població que
no es poden població, no es poden preveure, i resulta que la
privada sí que ho pot preveure i sempre té llits per acollir
aquests que se li desvien des de la pública. Hi ha una voluntat
de no promocionar la pública, d’atendre la privada, no sé quins
tipus de compromisos, però el conveni, la desviació de
pacients, la desviació de recursos públics cap a la privada s’ha
produït en aquesta legislatura d’una manera absolutament
exagerada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació d’aquest punt de
l’ordre del dia.

Vots a favor de la proposta? 3, 4.

Vots en contra? 8.

Per tant, queda rebutjada aquesta proposta i aquesta
presidència, la presidència de la Mesa agraeix a tots els diputats
i als substituts dels diputats d’aquesta comissió la seva
participació i com que el Sr. Ramon ha estat el proposant de la
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darrera proposició no de llei ara ens convidarà a un refresc en
el bar, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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