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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda. Comencem la sessió d’avui i en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sra. Presidenta, Antònia Gener substitueix Aina Castillo.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes. Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix
Carme Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

1) Pregunta RGE núm. 2049/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa per receptes.

2) RGE núm. 2050/07, de l'Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa per medicaments.

La Sra. Castillo no hi és i, llavors, les dues primeres
preguntes que eren seves, la 2049 i la 2050, -els llegiré l’article
70 al respecte: “Si un diputat cridat per la Presidència no es
troba present, s’entendrà que ha renunciat a fer ús de la paraula
i, per tant, les seves preguntes decauran”. Per tant, han decaigut
les preguntes 2049 i 2050.

3) Pregunta RGE núm. 2207/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per fidelitzar els professionals
sanitaris.

Passam a la pregunta 2207 de la Sra. Gener. Sra. Gener,
aquesta pregunta li ha estat contestada mitjançant el document
3387, no sé si vostè l’ha rebut, però ha estat contestada per
escrit. De totes maneres si vol continuar vostè amb la
tramitació ho fem. Vol continuar, llavors té vostè la paraula per
un temps de 10 minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, presidenta. Voldríem demanar al conseller
de Salut quines mesures pensa adoptar per tal de fidelitzar els
professionals sanitaris de Menorca i incentivar la captació de
nous professionals?

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com ja li vaig
respondre a la diputada Carme Castro en el ple de dia 23
d’octubre d’enguany, referent a les mesures per incentivar els
facultatius a Can Misses i la problemàtica actual de manca de
metges que fan feina a hospitals d’atenció primària, es veuen
agreujades entre altres coses pel tema de la insularitat i que
estam davant d’illes. Per tant, ens trobam que a iguals

condicions de treball, resulta molt complicat aconseguir que
especialistes hospitalaris o recents MIR, recents acabats,
puguin instalAlar-se dins la comunitat autònoma allà on, tots ho
reconeixem, té problemes d’accés, que té problemes de
comunicacions amb altres destins i que ens du a una qualitat de
vida, en el sentit de preus d’habitatge, nivell de renda més alt
a l’hora de viure i que tenen, entre altres coses, un efecte
dissuasiu, no només entre els metges, sinó d’altres
professionals.

I en el cas de les illes petites, a més a més s’ajunta un fet
més de caire professional. Estam parlant de molts de casos de
metges, metges que els agrada treballar en grup dins un servei
i a més, els agrada poder accedir a temes com són formació
continuada, alguns temes de recerca, etcètera. A més a més, ens
trobam que hi ha altres causes que poden conduir a aquest
problema entre oferta i demanda. Per una banda hi ha hagut en
els darrers anys una mancança de planificació en llicenciatures
mèdiques i diplomatures d’infermeria des de fa 10 anys, quasi
bé 11, i hi ha hagut un problema de distribució de places en el
conjunt de comunitats autònomes i especialment una
centralització en el conjunt del país a les grans ciutats, moltes
vegades capitals de comunitats autònomes. Per altra banda,
també hi ha noves necessitats assistencials. Cada vegada que es
crea un dispositiu, com ha estat a l’illa de Mallorca, un nou
hospital, ja va passar quan es va crear el de Manacor, va passar
quan es va crear Son Llàtzer i ara passa quan s’ha creat el
d’Inca, es creen nous problemes amb necessitat de personal. 

Per tant, és un problema que s’ha anat generant en els
darrers anys, que probablement encara passarà un temps en
trobar una solució i que per tant, s’agreujarà en un termini curt
de temps. I per tant, tenint en compte totes aquestes causes, les
possibles estratègies que vostè em demana per palAliar aquesta
manca d’especialistes i la seva fidelització, coincideixen en
termes generals en el conjunt de les illes, no és un problema de
Menorca, no és un problema d’Eivissa, podríem parlar del
nivell de problema, també és un problema a Mallorca. Per tant,
nosaltres estam treballant en dos objectius temporals, primer
solucions a curt termini i unes altres que són a més llarg
termini. En principi poder-nos assegurar un marc de recursos
humans que ens pugui fer complir l’objectiu que té el servei de
salut, prestar qualitat assistencial en les millors condicions.

Per desgràcia no podem captar professionals d’una manera
ràpida. Per tant, en aquests moments estam encara en un
període de planificació, de pensament i que en properes dates
executarem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Té la paraula Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, veig que coneix
relativament la situació de Menorca, jo discreparia de vostè
sobre si pot ser la mateixa situació que a Mallorca, o que en el
conjunt de les illes, perquè sempre una illa menor té una doble
insularitat i hi ha una problemàtica molt més gran quant a per
exemple les oportunitats per tenir una formació més adequada
i a més a més, una cosa que és de gran importància dins el món
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sanitari, el fet de poder també comptar amb una oferta de
sanitat privada allà on els metges tal vegada d’alguna manera,
si resulta atractiu treballar de forma complementària i en el cas
de Menorca per exemple aquesta complementarietat tampoc no
es donaria. Açò derivat d’unes ràtios fins i tot més saturades
que a altres illes, jo pens que fa que Menorca sigui una illa, un
lloc allà on realment la falta d’especialistes és més evident que
a la resta de les Illes Balears. No conec molt bé la situació
d’Eivissa, però sí la de Mallorca.

Per tant, nosaltres li demanaríem que agafi de forma seriosa
la situació de Menorca perquè no fa molt de temps, fa 2 anys,
vàrem viure una situació realment dramàtica quan ens vàrem
trobar sense especialistes per exemple d’oncologia i que va fer
que es creàs una certa alarma social entre els pacients i entre la
població. Jo crec que ara mateix ja tornam tenir símptomes de
falta d’especialistes que es poden convertir en fets que ens
duguin a una situació de no tenir la cobertura i la qualitat
assistencial que hauríem de tenir, per exemple en especialitats
com radiologia, cardiologia i endocrino. També ens fa molta
falta l’assistència de pediatria en assistència primària. I a més
a més, si volem complir aquestes ràtios que tots duim en el
programa electoral, d’arribar fins a 1.500 cartilles per metge en
atenció primària, també és evident que ens farà molta falta
poder comptar amb més metges d’atenció primària.

Per tant, demanaríem que aquestes mesures, tal com vostè
em contestava per escrit, coincideixen amb les mesures que es
prendran en el conjunt de les illes, jo crec que específicament
per a les illes menors s’hauria de fer un esforç complementari,
un esforç econòmic perquè no serà atractiu venir a fer feina a
les illes petites. Per tant, nosaltres demanaríem que, igual a les
Illes Canàries, les illes més petites de Canàries, per exemple
tenen uns plus d’insularitat majors que les illes majors i aquí
també puguem fer feina en aquest sentit. O que puguem fer
feina també en pagament de triennis dobles, o incrementar el
preu de l’hora-guàrdia, o fins i tot incrementar els fons
destinats al reciclatge i formació per als metges que estan
ubicats a les illes menors. Són exemples i jo crec que tots hem
de fer feina i hem d’aportar en el sentit que puguem trobar una
solució de tal manera que a Menorca estam vivint d’una forma
progressiva, però no menys greu, el fet d’aquesta falta
d’especialistes. 

Per tant, l’encoratjam perquè pugui fer feina en aquest sentit
i que puguem trobar solucions, per desgràcia no passen per cap
altra mesura que no sigui econòmica, que sigui realment
atractiva perquè la nostra població pugui estar el més atesa
possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller, té torn de
contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Gener. Miri, jo li contaré un caramull
de coses que nosaltres tenim intenció de fer, però deixi'm que

li faci una petita introducció. Nosaltres acabam d’arribar i a mi
m’hagués agradat trobar una planificació de les necessitats de
recursos humans a les nostres illes i no l’hem trobat, ni al servei
de salut ni a la conselleria. Li ho dic perquè és la realitat, no
per altra cosa. I quins esforços s’han fet a Menorca entre el
2003 i el 2007 en atenció primària? S’han posat 3 metges de
família, un pediatre l’any 2006 i 6 infermeres, en 4 anys. Jo li
puc dir que no m’agrada ni una cosa ni l’altra. Per tant, estam
per fer feina i per cercar solucions.

Nosaltres a curt termini hem de treballar varies coses. Una,
prioritzar totes aquestes necessitats de cobertures, de manca de
professionals i entre altres coses per intentar acabar amb una
competència interna, pròpia del servei de salut, que no se’n
vagi un professional de Son Llàtzer a Menorca, o de Menorca
a Eivissa, etcètera. En aquest sentit no hi ha cap feina i ens
trobam que les nostres pròpies gerències tenen una feina de
competitivitat en professionals. Per tant, hem d’intentar
treballar pactes diguéssim de no agressió interns.

Hem d’intentar, evidentment, atreure professionals i estic
xerrant de metges i infermeres d’altres comunitats autònomes,
d’altres països de la Unió Europea, evidentment posant totes les
mesures que ens assegurin una correcte formació i qualitat
d’atenció. Hem d’intentar, com vostè deia, estratègies de
fidelització dels professionals, però no només contemplem
efectes retributius, poden ser importants, però pel que jo sé,
vostè sap que jo som metge, els doblers no ho són tot. De
vegades els professionals necessiten bones condicions i hem
d’estimular cap una certa adhesió de cada professional en el seu
centre, que se sentin orgullosos de fer feina en un projecte com
pugui ser Son Dureta, Son Llàtzer, o el Mateu Orfila. Jo crec
que són línies que hem d’anar treballant. O com per exemple,
ha passat una legislatura i no s’ha fet cap oferta pública de
treball. Nosaltres en treurem una l’any que ve, i què pretén
això? Un caramull de professionals sanitaris que són interins es
puguin convertir en estatutaris. Això és una manera també de
fidelitzar professionals. A l’anterior legislatura no es va treure
cap oferta pública de treball.

A més llarg termini. Evidentment nosaltres i el conjunt de
comunitats autònomes estam intentant que el Ministeri
d’Educació, el Ministeri de Sanitat modifiqui les condicions
d’accés dels nostres joves a les facultats de medicina.
Ampliació de places i per tant, que puguin accedir al MIR, en
aquests moments hi accedeixen amb més facilitat persones de
la Unió Europea, o de països extracomunitaris i això no ens
agrada. També vostè sap que nosaltres tenim intenció que hi
hagi un debat sobre la facultat de medicina i això és una
estratègia a llarg termini i aquí m’agradaria que ens trobéssim
tots, com a mínim a plantejar el tema i a xerrar-ne. Ja veurem
si és convenient, si és eficient, que cadascú aporti la seva
argumentació. I després necessitam fer un esforç a llarg termini
de replantejar determinats rols professionals dins el sistema
sanitari. Què ha de fer un metge, què ha de fer una infermera,
perquè necessitarem reorganitzar tasques organitzatives dins els
dispositius assistencials. Entre altres coses necessitam cercar
solucions més urgents, però crec que és convenient cercar
solucions a mig i llarg termini. 

Jo crec que és un tema allà on sobretot hem de llançar dos
missatges positius, un cap els professionals i un altre cap els
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ciutadans. Si només emetem entre tots missatges negatius, els
professionals estaran desmotivats i a la població no
aconseguirem més que espantar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

4) Pregunta RGE núm. 2327/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou centre de salut de Maó.

Per formular la pregunta RGE núm. 2327, relativa a nou
centre de salut de Maó té la paraula l’Hble. Sr. Josep Gornés.
Simó Gornés, perdó.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És correcte de les dues maneres, presidenta. Gràcies, Sra.
Presidenta. Sr. Conseller, aquesta pregunta, tot i que també ha
estat resposta molt recentment, es va formular inicialment dia
3 d’octubre i finalment hem rebut una resposta dia 23 de
novembre, pensam que és interessant poder-la mantenir, atesa
la importància d’aquest assumpte.

A l’anterior legislatura, la notícia de comptar amb un nou
centre de salut en el Llevant de l’illa de Menorca va ser una
notícia relativament freqüent. La intenció de l’anterior Govern
era comptar amb un nou centre, un centre de nova planta en el
solar anomenat Cap de Creus.

Disculpin la veu, però estic un poc...

Diferents circumstàncies varen motivar el retard en la seva
consecució, tot i que es va pressupostar en uns 3 o 4 milions
d’euros i que es va incloure en el Pla d’infraestructures
sanitàries. No es va poder dur a terme a causa del retard, en
certa manera obligada de l’Ajuntament de Maó en cedir el solar
per a aquesta infraestructura. Problemes afegits a més amb unes
persones que ocupaven i habitaven aquest lloc, retardaran, com
dic, la cessió de l’esmentat solar. La intenció era licitar el
projecte l’any 2005, amb una previsió d’entrega d’obres per a
finals del 2006, o principis del 2007. 

En començar aquesta nova legislatura, amb un nou Govern,
al cap de poques setmanes vàrem saber que, de paraules del
propi conseller, com del director de l’Àrea de Salut de
Menorca, que avançaven la notícia que de qualque manera es
deixaven de banda les noves instalAlacions en el Cap de Creus
i s’optava per reconvertir allò que coneixem com annex del
Verge del Toro. Nosaltres, tot i que és cert que el conseller va
respondre una pregunta en el ple del Sr. Gascón, una pregunta
posterior a la que nosaltres vàrem registrar. Però així i tot,
entenem que la Comissió de Cultura, que és l’espai adequat per
debatre amb una certa tranquilAlitat aquests temes, que ens doni
l’opinió i els detalls al respecte...

(Remor de veus)

Ja m’ha passat el temps? Ah! Perdó, de Salut, a la Comissió
de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, té la paraula per
un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Gornés. Miri,
nosaltres hem arribat a la conselleria i jo el que li puc dir és que
no hem trobat cap solar per construir un possible centre de salut
a Cap de Creus. Nosaltres li puc dir que hem optat per una
alternativa de construir un segon centre de salut a Maó, com
annex de l’antic Hospital Verge del Toro i d’aquesta manera
poder disposar d’un equipament complement renovat dins el
primer trimestre, inici del segon trimestre del 2008. 

I això és el que jo li puc dir d’entrada i si vostè vol, li
ampliaré la informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el fet que els problemes quant
a la cessió del solar perdurin, crec jo, no ens hauria de fer
enfora d’optar per tenir un nou centre de salut, un centre de
salut de nova planta en el Llevant de l’illa. Tot i que jo puc
respectar i accept que aquesta reconversió de l’annex quant a
termini, quant a temps que fa falta per condicionar-lo
evidentment suposarà una solució més immediata que no optar
per un centre de salut nou i com veim, ho ha confirmat vostè
avui aquí, ni tan sols es pot començar pels fonaments perquè no
tenim el solar. 

Per tant, jo entenc que aquesta opció de l’annex sigui una
opció vàlida, és cert, el Llevant de Menorca no pot estar més
estona amb les ràtios de pacients per metge que està suportant
Dalt Sant Joan. Però entenc de qualque manera que Menorca
perd una inversió substancial, estic d’acord amb l’annex i el
cost que pugui tenir l’annex, però si originalment hi havia
pressuposts uns 3 o 4 milions d’euros a Menorca, entenc que de
qualque manera aquests són uns doblers que seria molt bo
poder-los invertir a altres centres de salut, a altres unitats
sanitàries que també els fa bona falta.

I ja per acabar, volia saber si aquests doblers que es deixin
d’invertir a Menorca es repartiran en altres centres, és a dir, no
es perdran aquests 3 o 4 milions d’euros inicialment prevists.
I segon, si em pot avançar quina és la previsió de futur quant a
capacitat, quant a “vida útil” de la reconversió d’aquest nou
annex reconvertit en centre de salut. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Conseller en torn
de contrarèplica per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Miri, en qüestions d’inversions a l’anterior etapa del nostre
Govern es va arribar a la conclusió que era oportú iniciar un
projecte de nou hospital. Es varen donar passes i vostè
recordarà que el Sr. Antich va posar la primera pedra del Mateu
Orfila i la Sra. Castillo va continuar una obra pública, una
infraestructura sanitària necessària. Crec que Menorca aquests
darrers anys ha fet una forta inversió econòmica en
infraestructures sanitàries i que nosaltres continuarem.

Jo ja li he dit que nosaltres hem pres la decisió que aquest
segon centre de salut per a la ciutat de Maó sigui a l’annex de
l’antic Hospital de Verge del Toro. Per tant, nosaltres més que
mirar cap enrera, miram i cercam una solució de futur.
Nosaltres volem millorar l’atenció primària a tota la zona de
Llevant i això ja vaig tenir oportunitat de contestar-ho al Sr.
Diputat en el plenari. Nosaltres ja hem fet un disseny del que
serà aquest nou centre de salut dins l’annex i li puc anunciar
que començaran les obres el mes de gener de l’any 2008, és a
dir, d’aquí escassos dos mesos. I aquest nou centre tendrà a més
a més de les consultes en medicina de família, pediatria i
infermeria, també tendrà el (...), la unitat de salut mental, una
unitat d’atenció a la dona, una unitat de salut bucodental i
tendrà un espai per realitzar rehabilitació i un espai dedicat a la
formació continuada i la docència dels professionals.

Tot això ens donarà, un cop rehabilitat aquest espai, la
disponibilitat de 37 espais de consulta. Nosaltres pensam que
d’aquesta manera es recupera un equipament i aconseguirem
tenir un centre de salut nou, per donar prestació a prop de
15.000 persones, és veritat que amb un cost econòmic més
raonable de la nova infraestructura i que l’important és que
disposarem en poc temps d’un nou centre de salut i jo crec que
tots estam d’acord, que la ciutat de Maó necessitava. D’aquesta
manera a més, ens permetrà allò que abans comentava
d’aquestes ràtios del metge de família i infermeres per
persones, també la podrem disminuir per poder donar millor
qualitat assistencial. Jo crec que amb aquesta solució, nosaltres
hem considerat vist allò que ens hem trobat era la millor
solució, amb un cost assumible i amb uns terminis de temps
molt ràpids i que sobretot, ens deixarà tenir un nou equipament
sanitari dins un espai de temps molt curt i podrem donar millor
qualitat assistencial d’aquí a dos o tres mesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2328/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reconversió de l'Hospital Verge del
Toro en centre sociosanitari.

Per formular la pregunta RGE núm. 2328/07, relativa a
reconversió de l’Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta formulada literalment
diu en quina situació es troba actualment la reconversió de
l’antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari?
Intentaré també fer un breu resum de la història que ens ha duit
a formular aquesta pregunta a la comissió.

El trasllat de l’hospital al nou edifici Mateu Orfila va obrir
de qualque manera un debat entorn al futur de l’antic immoble,
de l’immoble Verge del Toro. Un debat que tenia com a
fonament l’experiència que els menorquins hem tengut quant a
altres infraestructures específicament de tipus sanitari, per
exemple, a l’antic Hospital Militar de l’illa del Rei i que
actualment gràcies a una associació sense ànim de lucre està
sent recuperat de qualque manera de la desídia després de 40
anys d’abandonament i s’està demostrant que és una joia
arquitectònica. O l’actual Hospital Militar que també està en
fase de reconversió, després d’haver passat per una fase de
destrucció vandàlica de deixadesa total per part de les
administracions.

Per tant, d’aquesta experiència prèvia, va calar entre la
societat que l’antic Hospital Verge del Toro podia arribar a
produir-se una situació semblant a les que havíem viscut,
abandonament i de runa dels mateixos. Aquest moviment
social, de la mà de determinades entitats, fa que evidentment
els polítics es mobilitzin i que de qualque manera, no els obliga
de manera formal a adoptar accions concretes, però sí que els
obliga a pronunciar-se des del punt de vista política amb
intencions de cara al futur d’aquest recinte. Fruit d’aquest
moviment social en primera instància, polític en segona, és
quan es concreten determinats acords, el ple municipal de Maó,
o acords de ple del Consell Insular de Menorca. En els quals es
demana, per exemple tenc aquí l’acord del ple del Consell
Insular de Menorca, adoptat el 2005, allà on s’insta l’equip de
govern del Consell Insular de Menorca a iniciar els tràmits
necessaris, amb la resta d’administracions públiques
implicades, Ajuntament de Maó, Estat i comunitat autònoma de
les Illes Balears per aconseguir que l’actual Hospital Verge del
Toro, previ a les reformes necessaris, sigui destinat íntegrament
a centre sociosanitari. Aquesta, la idea de reconvertir aquest
antic hospital en un centre sociosanitari era la idea que figurava
a totes les demandes socials i també a les demandes polítiques.
No només l’acord del Consell Insular de Menorca, adoptat per
unanimitat, PSOE, PSM i PP, també l’acord de l’Ajuntament
de Maó, en el qual s’hi ha d’afegir Esquerra de Menorca,
enfocaven el problema cap aquesta via.

He de recordar que ja l’any 2000 el Pla sociosanitari de
Menorca, que el conseller insular de Menorca va encarregar al
Consorci Hospitalari de Catalunya, ja preveia la reconversió de
l’Hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari amb
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capacitat per a 60 places, en el qual també es tenia intenció
d’allotjar oficines del consorci que es pretenia crear, a més de
la construcció de 50 noves cases adaptades per a ancians i la
construcció d’una residència per a persones majors de 24
places, tot açò a la zona de llevant per donar servei als
municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell. És a dir, un centre
que a més inclouria una unitat de cures palAliatives (...), una de
convalescència i rehabilitació de 12 places, una de subaguts de
12 places, una unitat de demència de 12 places, una de (...)
aguts, bé, etcètera, etcètera, etcètera, no els cansaré amb
aquestes xifres.

Per tant, atesa la situació actual, Sr. Conseller, volíem saber
en quina situació, quina és la previsió de futur d’aquest
immoble, si pensen donar-li aquest ús sociosanitari o hi ha una
altra idea.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, té la paraula per un
temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Si em permet, abans d’entrar a la pregunta, informar-li que
el passat divendres el Consell de Govern va concedir una
subvenció de 70.000 euros per fer una rehabilitació de la
capella de l’hospital de l’illa del Rei.

Miri, s’ha parlat molt sobre la possibilitat de reconversió de
l’antic hospital Verge del Toro en centre sociosanitari. És vera
que és un tema que es va arrossegant, diguéssim, des de fa un
cert temps i nosaltres tenim l’obligació de posar la mirada en el
futur i veure realment, una vegada que està inaugurat el nou
hospital, l’Hospital Mateu Orfila, veure què feim amb aquest
edifici. Com vostè sap és un tema complex i qualsevol decisió
necessita del concurs de no només una administració sinó de
diverses: l’Ajuntament de Maó, que és el propietari del solar i
que el va cedir per a un equipament sanitari; la Tresoreria de la
Seguretat Social, que és propietària de l’immoble; el consell
insular i el Govern de les Illes Balears. Cada una, o aquests dos
darrers, Govern i consell, tenen certes competències en tema de
gestió i de dotar places sociosanitàries, perquè com vostè sap
és un tema que la Conselleria de Salut sempre considera que la
frontera no està molt clara del que és sociosanitari i del que és
sanitari.

La possibilitat de reconvertir aquest edifici és real, però
nosaltres estam efectuant una lectura crítica a un pla
sociosanitari que com vostè ha dit contenia molts d’elements
sociosanitaris i pocs de sanitaris, que en aquests moments ja ha
acabat i s’està replantejant, i per tant nosaltres reformularem
amb aquest pla, o una nova formulació del Pla sociosanitari és
el que nosaltres pensam que seria més convenient per al futur
d’aquest edifici, i això ho estam fent, entre d’altres, amb el
consell insular.

I finalment dir-li només una cosa, com deia a la seva
companya diputada: ja m’hagués agradat a mi a la conselleria

o en el Servei de Salut trobar qualque projecte del que pensava
fer la Sra. Castillo, en la seva responsabilitat com a consellera,
amb aquest edifici, i no hem trobat cap estudi ni cap projecte
sobre el que pensava fer amb l’Hospital de Monte Toro; no hi
ha cap estudi ni cap projecte de futur. És veritat que hi ha hagut
un debat en el carrer, però la realitat és que es veu que la
conselleria anterior de Salut no havia (...) la suficient inquietud,
perquè ni hem trobat un estudi ni cap projecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sr. Gornés, en torn de rèplica té 5
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. De les seves paraules, que jo
qualificaria entre ambigües o prudents, potser una mescla de les
dues, deduesc que l’actual govern evidentment no té decidit què
és el que pensa fer amb aquest centre. Jo no sé si han trobat
projectes, o idees, o..., respecte de l’anterior govern quant a
aquestes instalAlacions; el que jo sí sé és la paraula donada de
la consellera, la consellera Aina Castillo, per tal d’atendre les
demandes socials dels menorquins, demandes socials que, torn
a insistir, s’han vist confirmades per acords de ple del consell,
dels ajuntaments, i ara crec jo que es dóna l’alineació de tots
els planetes per tal de poder aconseguir aquesta bona entente
cordiale. Ara vostè té quatre planetes alineats, una cosa que es
dóna cada cent anys, i esperem que no es torni a produir fins
d’aquí a cent anys: l’Ajuntament de Maó socialista, el consell
insular socialista, el Govern balear socialista i l’Estat socialista;
quatre planetes en línia, quatre en retxa que jo crec que hauria
de facilitar i molt poder arribar a un acord per desembossar i
donar solució, com dic, atendre, en definitiva, la demanda
social de Menorca.

Per tant, Sr. Conseller, també he deduït vostè de qualque
manera donava per liquidat el Pla sociosanitari de Menorca, un
pla sociosanitari que tenia una vigència de quinze anys, quinze
anys, i ja està amortitzat?, n’hem de contractar un altre, n’hem
de fer un altre? M’agradaria que m’aclarís açò realment perquè
es va fer amb aquesta intenció de perdurabilitat, el Pla
sociosanitari incloïa aquestes instalAlacions reconvertides en
centre sociosanitari, i nosaltres entenem que s’ha de lluitar per
aconseguir donar compliment a aquesta demanda social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té la paraula per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sr. Presidenta. Gràcies, Sr. Gornés. Miri, dues
consideracions: una, jo no sé quina és la paraula donada de la
Sra. Castillo, no ho pos en qüestió; jo l’únic que li dic és que no
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hem trobat cap estudi ni cap projecte, no sé què va dir ni a on,
però el que sí sé és no hem trobat ni cap estudi ni cap projecte.
Segona, no acabava d’entendre allò dels planetes; després vostè
ho ha..., supòs que es refereix que hi ha una sèrie d’institucions
regides en una mateixa direcció; l’única puntualització és que
no són institucions socialista, sinó que estan governades per
coalicions de partits, simplement és una precisió.

Miri, és un tema, com tots els referits a salut, que és seriós
i que s’ha d’abordar amb responsabilitat, i si dic responsabilitat
vol dir que en quatre mesos si no hem trobat res no és possible
donar una resposta seriosa i responsable. Vostès varen tenir una
oportunitat; jo l’únic que puc dir és que no varen poder, o no
varen voler, o no varen preveure què farien. Ara evidentment
ens toca a nosaltres i nosaltres decidirem sobre el tema i no es
preocupi que ho farem. 

Però abans de prendre una decisió tenim la responsabilitat
i l’obligació de conèixer determinades coses. Primer, és viable
o no és viable reconvertir l’hospital en centre sociosanitari?,
per exemple, perquè s’haurà de fer una obra de
condicionament, estam parlant d’un equipament sociosanitari
que no és un hospital general, és a dir, primer hem de veure la
viabilitat funcional d’aquest edifici com a espai assistencial, les
necessitats d’esbargiment que tenen aquestes persones en
aquestes residències sociosanitàries, quant de temps
necessitaríem per fer aquesta reconversió, quin cost ha de
tenir...; ja li ho he dit: de qui depèn aquest edifici?, no és
nostre. Per tant hem de negociar totes aquestes coses i hem de
veure quines voluntats, no només aquests planetes que vostè
deia, sinó que n’hi ha d’altres; jo no sé molt d’astronomia, però
estam parlant, entre altres coses, del Ministeri de Treball,
Tresoreria de la Seguretat Social, que hi té alguna cosa a dir. I
després necessitam tenir informacions a data d’avui de les
necessitats reals i de futur, amb un creixement demogràfic i
amb una esperança de vida que va creixent, que seran les
persones que necessitaran majoritàriament aquests recursos
sociosanitaris.

En conclusió, nosaltres estam estudiant totes aquestes coses
i les estam estudiant amb l’ajuntament, amb el consell, i estam
fent les nostres converses amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, però a la vegada necessitam saber què necessitam i si la
decisió passa per Monte Toro, què ens costaria i quant de
temps, i primer si és viable o no. I tenint en compte un nou
escenari, que és el desenvolupament de la Llei de dependència,
que és un escenari que no teníem fa un any, o encara no fa un
any. 

Per tant nosaltres valorarem totes aquestes qüestions,
continuam treballant per les millores sociosanitàries a
Mallorca, ja hem fet una inversió de 12.000 euros per avançar
en l’estudi de totes aquestes necessitats sociosanitàries, i per
exemple ja hem decidit dotar d’uns recurs sociosanitari que no
ha tengut en la història Menorca, i ho farem nosaltres: és
concertar 12 llits de mitja i llarga estada i per a cures
palAliatives a la residència de Santa Rita. Fins ara l’illa de
Mallorca no tenia ni un sol llit d’aquestes característiques;
nosaltres, això, ja ho hem decidit. Alguna cosa feim; estam
estudiant i donam qualque passeta petita; en el futur podrem
donar passes més grosses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.

6) Pregunta RGE núm. 2329/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat sanitària d'Es Mercadal.

Per formular la darrera pregunta, la RGE núm. 2329/07,
relativa a unitat sanitària d’Es Mercadal, té la paraula l’Hble.
Sr. Josep Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta formula si creu la
Conselleria de Salut que es donen les circumstàncies adequades
que permetin transformar la unitat sanitària d’Es Mercadal en
un centre de salut.

Aquesta pregunta la vam formular també dia 3 d’octubre del
2007 arran d’una demanda, també acompanyada de les
declaracions corresponents, del batle d’Es Mercadal, on
reclamava que la unitat sanitària d’Es Mercadal es transformés
en centre de salut. Per açò volem saber la seva opinió respecte
d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Contesta l’Hble. Sr. Conseller per un
temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

El primer és dir-li que aquest conseller no té constància
d’aquesta petició que vostè diu del batle d’Es Mercadal. En
segon lloc, el mapa d’ordenació sanitària actual de Menorca
delimita la zona centre de l’illa, que comprèn els municipis
d’Es Mercadal i Alaior, i a més dels dispositius a Es Mercadal
i Alaior es disposa d’una unitat bàsica a Fornells i d’una altra
a Cala en Porter.

Per a nosaltres la transformació d’aquesta unitat bàsica d’Es
Mercadal en centre de salut en aquests moments no
representaria cap canvi substancial i necessari en aquests
moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sr. Gornés, en torn de rèplica té 5
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, res. El batle d’Es Mercadal i jo li agraïm la resposta,
Sr. Conseller. Açò és tot, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vol afegir alguna altra cosa?

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Nosaltres, ja li ho he dit, no en tenim constància. És una
unitat bàsica bastant nova que va suposar una ampliació quasi
de quatre vegades els metres quadrats que tenia abans; en
aquests moments Es Mercadal té una població de 5.300
habitants amb prop de 500 nins menors de 14 anys; té una
cartera de serveis bàsica com tenen les unitats bàsiques, té dos
metges i dues infermeres en horari complet i té una mitja
dedicació de pediatre. Nosaltres consideram que l’anterior
conselleria va fer una reforma important, amb una despesa
important, i en aquests moments nosaltres consideram que els
recursos que va posar la Sra. Castillo, per les dades
demogràfiques que tenim, pensam que en aquests moments la
qualitat assistencial és la correcta.

Jo simplement no tenc constància, com a conseller,
d’aquesta comanda o petició que vostè trasllada del Sr. Batle,
però quan jo en tengui coneixement l’atendrem de la manera
que atenem tots els batles o intentam atendre tots els batles de
la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, agraïm la presència del Sr. Conseller
i del seu equip, la Sra. Rosselló i el Sr. Rius, als quals no hem
donat la benvinguda però sí que els agraïm la seva presència,
i s’aixeca la sessió.
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