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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Isabel Llinás substitueix Carme Feliu.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Aina Crespí substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Francesc Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2789/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cofinançament
del nou hospital de referència.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 2789/07 del Grup
Parlamentari Popular, relativa al cofinançament del nou
hospital de referència. Per defensar la proposició no de llei té
la paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el Grup
Parlamentari Popular avui vol dur a la Comissió de Salut una
qüestió que ja s’ha debatut en altres moments en aquest
Parlament i que a l’anterior legislatura especialment els grups
que estaven en aquell moment a l’oposició i que avui formen
precisament el Govern, deien que no a aquest cofinançament
del nou hospital de referència de la comunitat autònoma, atès
que Son Espases no era el millor projecte possible. Avui ja no
tenim aquesta situació, avui els membres del Govern ha
reconegut i s’han donat compte que efectivament Son Espases
és la millor possibilitat per tal de tenir el millor hospital de
referència nou a la nostra comunitat autònoma. 

Per tant, crec que avui el Parlament pot i a més, ha de
reclamar a l’Estat una aportació ben merescuda per finançar
aquest hospital de referència. De fet s’ha fet per part del
Govern del Sr. Rodríguez Zapatero en altres ocasions. És
veritat que l’exposició de motius de la proposició no de llei
xerra de Cantàbria i Astúries com exemples. Hi ha un error
perquè Cantàbria ve del Govern del Partit Popular quan
governava a nivell central. Però és cert que dins aquesta
legislatura el Sr. Rodríguez Zapatero ha duit endavant un
conveni amb Astúries per tal de poder finançar l’Hospital
d’Astúries. Si és així i no hi ha una negativa per finançar des de
l’Estat infraestructures sanitàries, crec que Balears s’ho mereix
que les altres comunitats autònomes per dos motius...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...no funciona. Però bé, continuarem i ho intentarem Sra.
Presidenta. Ara almanco veim que no només és amb un sol
grup polític i el Sr. Gascón estarà tranquil.

En qualsevol cas, com deia, veim que hi ha una política de
finançament d’infraestructures i Balears...

(Tall de veu a causa del micròfon)

A veure si ara podem continuar. Perfecte.

Com deia Baleares s’ho mereix per un doble motiu. Primer,
com repetim ara molt en aquest moment preelectoral tots els
partits polítics perquè tenim una manca de finançament que ve
motivat perquè hem tengut un creixement extraordinari de
població en els darrers anys, molt més que altres comunitats
autònomes. I després també pel fet insular que fa que tots els
costs en el món de la sanitat es vegin incrementats respecte
altres comunitats.

Per tant, com deia, crec que avui quan ja hem superat el
debat de si Son Espases és el millor projecte o no, perquè tots,
fins i tot els que deien que no, han rectificat i es du endavant
aquest projecte. Crec que avui aquest Parlament ha de reclamar
aquest cofinançament al Govern central. Sobretot a més i
repetesc, com ja es va dir la setmana passada dins aquesta
mateixa Comissió de Sanitat, quan des del Govern es dediquen
a fer l’ullet als grups minoritaris per tal de poder deixar-los
contents pel fet de dur aquest projecte endavant i es gasten prop
de 20 milions d’euros només per allunyar aquest hospital 100
metres més del Monestir de La Real.

En qualsevol cas també crec que el ministre de Sanitat, el
Sr. Bernat Soria, ha posat d’actualitat aquesta proposició no de
llei, cosa que li agraesc perquè la veritat és que em vaig
plantejar per què havia vengut a Balears, encara no ho sé, supòs
que en qualque moment el Govern ho explicarà, encara no he
aclarit quin benefici havien tret els ciutadans de les Illes
Balears de la seva visita. En qualsevol cas sí que ha posat
d’actualitat aquesta proposició no de llei, manifestant que el
Govern almanco estudiaria aquest cofinançament. 

Per tant, jo esper que avui finalment puguem obtenir aquest
acord, demanar al Govern central que cofinanciï aquest
hospital. I en segon lloc una qüestió que tampoc no s’havia
manifestat des del Parlament, però que també consideram que
és important, atès que es duen endavant les obres i és que
aquest Parlament insti el Govern de les Illes Balears a fer totes
les gestions oportunes per tal que el solar allà on s’ubica
l’actual Hospital de Son Dureta, que és propietat de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, és propietat de
l’Estat, pugui ser cedit a la comunitat autònoma per tal de dur
endavant dues actuacions. Una, ampliar el Castell de Bellver,
el parc del Castell de Bellver, sabem que és el principal pulmó
de la ciutat de Palma. I per altra banda, aprofitar determinats
edificis dins el complex que hi ha actualment a Son Dureta per
tal de destinar-los a ús sociosanitari. Són qüestions que a més
han tengut el suport de la part social i crec que en qualsevol cas
tampoc hauria de trobar cap impediment perquè aquest
Parlament es manifestés a favor.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Suárez té la paraula per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc i abans de
començar a exposar la nostra fixació de posició, jo voldria que
de les paraules que digui no es facin després interpretacions,
com sol fer la portaveu del Partit Popular i també que dels
meus silencis tampoc no es faci cap interpretació. Ho dic
perquè atès que l’altre dia no vaig poder parlar en l’altra
proposició i es va interpretar el meu silenci, demanaria per no
dir que exigiria, que per favor no es faci cap de les dues coses,
ni reinterpretar, ni interpretar.

Dit això i en relació a la proposició d’avui, la Sra. Castillo
la veritat és que només conta una part de la història. Està molt
bé fer referència al passat, però tal vegada hem d’anar un poc
més enllà del passat per tractar d’entendre les postures del
Partit Popular. També li recordaré a la Sra. Castillo que aquest
grup i aquesta diputada no eren presents la passada legislatura,
per tant no ens faci partícips de coses que no són.

Dit això i en relació al primer punt, a la primera proposta
que fan en aquesta proposició no de llei, jo diria que resulta un
poc sorprenent com hi ha de sobte una sensibilitat del PP sobre
aquest tema del finançament per part de l’Estat, especialment
si tenim en compte quina va ser la postura de la ministra Ana
Pastor quan es parlava de la reforma de l’Hospital de Son
Dureta. Crec recordar que llavors la Sra. Pastor el que va dir
era que “no era necessari aportar més diners a aquesta
comunitat”. 

Vull recordar també que les transferències de sanitat es
varen fer a aquesta comunitat quan també el Govern central
estava en mans del Partit Popular. També en aquella ocasió...,
vostè ara diu que s’ha produït un augment de la població i tot
un seguit d’arguments. Jo li vull dir que tots som conscients,
vostès mateixos ho han reconegut, que aquelles transferències
estaven mal dotades, ja en aquell moment estaven mal dotades
amb la població que tenia aquesta comunitat.

Segona qüestió. A l’anterior legislatura en què vostès
governaven aquesta comunitat, vull recordar també que vostès
varen optar per un model molt concret de finançament del nou
hospital i que distava molt del que ara estan plantejant. Entre
altres coses plantejàvem l’explotació per concessió de diferents
serveis de l’hospital. 

I després una tercera reflexió en relació a aquest punt. Vostè
ha dit que efectivament el Govern central amb la visita del Sr.
Soria ha obert les portes a un possible finançament i aquest
Govern sembla ser que també està en aquesta disposició, la
possibilitat d’obrir les portes a aquest nou finançament. Per
cert, convendria recordar que no només s’hauria de plantejar si
fa falta cofinançar el nou hospital, sinó que s’hauria de
replantejar, cosa que vostès no han fet, tan amb les declaracions
del Sr. Rajoy, com les més recents del Sr. Pizarro, sembla que
vostès no es plantegen un tema de finançament, sinó de tot el

conjunt del sistema de finançament d’aquesta comunitat. Dic
això perquè crec que convé fer autocrítica, però també dir totes
les coses que ha defensat el seu partit.

En relació a la segona proposta d’acord. Jo crec que aquí
hem de tenir en compte que actualment és la conselleria la que
està dissenyant quin serà el futur de l’actual hospital de
referència. Per cert, han anunciat que tendria un ús sociosanitari
i de serveis generals sanitaris. Aquest planejament s’està fent
ara i encara està per concretar. No s’ha d’oblidar tampoc el
solar allà on se situa Son Dureta, és de propietat estatal i té a
més una qualificació urbanística d’ús exclusivament sanitari.
Per tant, nosaltres entenem que el que es faci amb el terrenys
que estan en el solar hauran de dependre del projecte global de
l’hospital de Son Dureta. Per tant, jo diria que deixem a la
conselleria que faci el seu planejament, deixem a la conselleria
que pensi què farà amb la planificació. També voldria recordar
que qui ha estat a l’Ajuntament de Palma durant molt de temps,
qui ha afavorit la pressió urbanística i la manca de zones verdes
en aquesta zona també el Partit Popular hi tendrà alguna
responsabilitat.

I ja per tancar la meva intervenció, jo diria que aquest tema
és tan transcendent que tal vegada no estaria malament que en
comptes de presentar una proposició en aquesta comissió i atès
que s’està tractant de consensuar un pacte per la salut, tal
vegada no estaria demés que s’intenti arribar a consensos de
veritat, moltes vegades tenc la impressió que els consensos que
es pretenen mitjançant aquestes proposicions no són de veritat,
tal vegada aquest seria el marc allà on es podria tractar
d’arribar a un consens.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
nostre grup parlamentari en un sentit de motivació similar a
l’expressat per l’anterior portaveu, votarem en contra d’aquesta
proposició no de llei perquè consideram que no hem d’entrar en
el joc allà on ens pretén dur el Partit Popular mitjançant aquesta
proposició no de llei. Un joc que consisteix en ser molt
reivindicatius amb el Govern central quan ells estan a
l’oposició en el Govern central i ser absolutament més (...)
quan els seus estan en el Govern de l’Estat. Això és un joc que
nosaltres evidentment volem denunciar i el qual nosaltres no li
volem donar suport amb els nostres vots.

És evident que la competència en matèria de sanitat va ser
transferida mitjançant una dotació econòmica més que
insuficient, això és un fet que es va denunciar per part dels
partits polítics aleshores governant a les Illes Balears. Però la
negociació a la que va sotmetre el Govern de l’Estat a la nostra
comunitat autònoma va impedir que s’augmentessin aquests
recursos econòmics i vàrem haver d’acceptar les competències
amb aquesta dotació. Per tant, el problema de la capacitat
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inversora en equipaments sanitaris que té la comunitat de les
Illes Balears està íntimament relacionada amb una mala dotació
de la competència i que és precisament culpa del Govern
central i de qui ocupava aleshores aquest Govern central que
era el Partit Popular.

Per tant, en tot cas aquesta qüestió en el mode de veure del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina, més que ser assumida la
realització o el pagament d’una obra per part del Govern
central, el que hauríem d’exigir és el canvi del finançament. Un
canvi de finançament de les comunitats autònomes que
precisament el Partit Popular que és qui fa aquesta proposició
no de llei ha dit, almanco ho ha dit el seu candidat a les
eleccions generals de dia 9 de març, ha dit que no vol retocar
ni vol canviar, li pareix un sistema de finançament adequat i
just. Precisament el nostre Grup Parlamentari Unió
Mallorquina considera que aquest finançament no és just i no
és adequat, consideram que evidentment votant aquesta
proposició estaríem donant missatges equivocats i
inintelAligibles per a l’opinió pública de les Illes Balears.

En relació al segon punt, dir simplement que el que es
pretén fer és avançar esdeveniments mitjançant aquesta segona
proposta. Evidentment, com ha dit la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, la conselleria està finalitzant les
obres del nou hospital de referència i quan s’hagin finalitzat
aquestes obres podrà canviar els usos i la utilitat de l’antic
Hospital de Son Dureta. La conselleria també està elaborant un
pla, un estudi sobre quina destinació tendrà aquest Hospital de
Son Dureta actualment en funcionament. Pensam que la
filosofia explicada pel conseller va en el sentit de la proposta
del Partit Popular, però evidentment nosaltres volem deixar
mans lliures en aquest estudi, aquest pla que està elaborant la
conselleria de cara a aquest Hospital de Son Dureta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc també compartir
amb els meus ilAlustres colAlegues predecessors en l’ús de la
paraula, que el gran tema clau és el finançament general de la
sanitat i no l’esquema de cercar convenis puntuals en matèries
específiques. El sistema de finançament de salut si algú l’ha
defensat en convicció i amb potència en aquesta cambra és la
Sra. Castillo, en va bravejar molt tranquilAlament, sabent que no
tenia el component de població actualitzable, sinó que
s’utilitzava la del 96-99 i no s’actualitzava. Ja quan va néixer
ja naixia desfasat i a la Sra. Castillo li pareixia perfecte,
magnífic i que si tenien problemes de finançament de sanitat
era perquè hi havia una mala gestió en aquell moment per part
del Govern del pacte de progrés. Però si ella era consellera el
resoldria immediatament perquè Madrid s’estava portant molt
bé amb les Illes Balears. 

Ens agradaria sentir un mea culpa d’aquestes referències.
Però com a mínim hem vist una evolució, després del pas per
la conselleria, d’aquesta visió tan idílAlica de l’Arcàdia d’aquest
finançament i efectivament, hi ha unes mancances notables en
el finançament d’una comunitat europea com són les Illes
Balears i especialment des de la riquesa que tenen i els drets
que tenen els ciutadans a tenir una salut de qualitat. Això és el
que hem d’arreglar, un sistema de finançament adequat. Ja ens
ha dit el Partit Popular que això no són els seus camins si torna
governar l’Estat, ja ens va bé com a mínim que el Partit Popular
de les Balears planti cara al Sr. Rajoy, nosaltres li ho agraïm i
demanarem que hi hagi el màxim d’unitat a l’hora de
reivindicar aquesta empenta.

Tampoc nosaltres no tenim aquest escrúpol que ha apuntat
el Sr. Melià respecte de l’anècdota. Reconeixem que ens
agradaria arreglar la major, també si vengués un conveni per
arreglar coses específiques nosaltres no hi posaríem entrebancs.
De fet, nosaltres hem demanat que el nou Hospital de Son
Dureta fos finançat pel Govern de l’Estat i aleshores no va anar
bé perquè PP i PSOE votaren en contra, se’n recordarà la Sra.
Castillo, perquè es parlava que havia de ser Son Dureta. Per
tant, comprendrà els motius del nostre grup per votar en contra
d’aquesta esmena, perquè independentment que sigui el motiu
de qui finança, també és on. Ja ha apuntat la Sra. Castillo que
hi ha hagut canvis de posicionament respecte aquest punt,
canvis que es justificaran i jo crec que no cal abundar-hi perquè
han estat exhaustius els arguments que s’han donat en aquesta
cambra. En tot cas cadascú les defensarà. No és el cas del
nostre grup. Per tant, per coherència amb el manteniment
d’aquesta posició, nosaltres no el mantendrem.

Desgraciadament per ventura si Madrid en aquell moment
el PP, ho hagués pogut tombar, com a mínim en el Senat
s’hagués pogut guanyar la votació, després el Congrés no
importava perquè era una proposició no de llei, hagués vist
quin camí hagués tengut si el Govern de l’Estat hagués volgut
finançar el nou Son Dureta. No va ser així, el PP s’hi va oposar
i per tant, ara ens trobam en el moment en què ens trobam. Si
hi hagués qualque camí que el Sr. Ministre realment apuntava
d’aportar doblers de l’Estat, doncs benvinguts són. De totes
maneres nosaltres voldríem que fossin des d’un sistema de
finançament més ample. En qualsevol cas ja li dic, no serem
nosaltres els que demanarem els doblers per a Son Espases.

El segon punt és com a més delicat i tot. No és només que
la propietat sigui de la Seguretat Social. La Seguretat Social el
té cedit a les Illes Balears, com vostè sap, amb una condició
resolutòria, que es dedicarà a sanitat. Dins totes les
transferències si en una cosa Madrid i jo no conec cap
excepció, si vostè la coneix li agrairé que l’apunti, no ha cedit
absolutament res de la Seguretat Social, basant-se en la unitat
de caixa, la sagrada unitat de caixa i que aquests solars i tots
aquests terrenys són capitalitzats dins els càlculs de les
pensions i estan inclosos dins el Pacte de Toledo, no es toca res
mai de les cessions cedides de la Seguretat Social. Resultaria
estrany per paga que l’ús urbanístic el marqués la Seguretat
Social. A la Seguretat Social no li queda més remei que acatar
l’ús urbanístic que marqui el PGOU i l’autoritat urbanística.
Per cert, l’any 2006 es va modificar el Pla General de Palma,
amb tot el trull sanitari, i es va marcar que aquest espai era
íntegrament sanitari. Si hi ha una reflexió urbanística l’ha de fer
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l’Ajuntament de Palma, crec recordar que era ahir matí que
s’apuntava que havia de ser sobirà. Nosaltres pensam que no,
nosaltres som uns grans admiradors dels balance of power i de
l’equilibri de poders i que les grans decisions es prenguin entre
distintes institucions. Però en tot cas l’autoritat urbanística és
l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, que són els
que han de dir quin ús ha de tenir això.

Quina repercussió tendrà damunt la propietat? Ja ho
veurem, però no és un pacte sanitari, el pacte sanitari és si ha
de ser sociosanitari o sanitari i els usos, per tant, crec que està
mal enfocat aquest punt segon. Per altra banda crec que si a la
Seguretat Social se l’imposa un ús de zona verda, exigirà
desprendre-se com a solars destinats al finançament de la
Seguretat Social, perquè una zona verda difícilment representa
això. Formarà part d’una negociació, nosaltres hem estat
sempre a favor que hi pogués haver una reutilització d’aquell
espai si realment s’abandonava. Però se n’hauria de parlar. La
qual cosa marca, això sí que ho mantendré, que era un espai
magnífic per a un hospital de referència, com ho ha estat durant
molts d’anys i que el solar és extraordinari per a aquesta funció.
Si realment s’ha de fer una reflexió urbanística, és lògic que
l’autoritat urbanística la faci, però no l’autoritat sanitària. Aquí
sí que vull reivindicar la titularitat i la sobirania que tenim a
l’hora de reivindicar-ho i no ha de ser el Govern de l’Estat el
que ens indiqui quina solució urbanística ha de tenir el solar de
Son Dureta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Gascón, per un temps
de deu minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, haurem de buscar un poquet
en la memòria determinats punts perquè ja crec que s’ha dit
quasi tot. Voldria dir d’entrada que sí que és cert que a Astúries
el Govern del Sr. Zapatero va dir que el cofinançaria, però com
ha corregit avui la portaveu del Partit Popular, Cantàbria va ser
en temps del Sr. Aznar i en temps del Sr. Aznar es va discutir
com es finançava el nou Hospital de Son Espases o l’Hospital
de Son Dureta. I la Sra. Pastor, com ja s’ha dit aquí, 8 dies
abans de les eleccions, surt a una foto amb la Sra. Castillo dient
que allò que s’ha de fer és gestionar bé i no demanar més
doblers. Amb això dic el que dic i el que no dic és que la Sra.
Castillo no volgués que ho financés l’Estat, també és cert que
ella ho havia demanat, però la ministra no va fer cas en aquest
manament. Això per una banda, no entraré més sobre això.

Jo m’he quedat amb dues coses, la manca de finançament
per l’augment de població i el fet insular. Jo crec que és irònic
que ara parlem d’aquestes coses. El que em queda ben clar i
allò amb què estic totalment d’acord d’aquesta proposició no
de llei és amb la crítica ferotge que fa el Partit Popular a la
transferència que es va fer de sanitat, la transferència de l’any
2001, la Llei 21/2001, perquè la insularitat es va valorar només
en un 0,5%, com ha dit la Sra. Castillo, la insularitat està molt
mal valorada. Es va valorar malament la població, com ha dit

el Sr. Alorda, es va valorar la població de l’any 99, quan la
transferència es va fer l’1 de gener del 2002. Per tant, és cert i
estam d’acord que la transferència, que és el que mana aquesta
proposició no de llei, va estar mal feta. I per això s’ha fet la
Conferència de Presidents, per això s’han augmentant amb 26
milions la insularitat de Balears, consider que és poc, però s’ha
augmentat. I la transferència va ser com va ser. Quan es va fer
aquesta transferència nosaltres vàrem demanar, els partits que
en aquell moment estàvem a l’oposició, finançament específic
per a infraestructures. Jo entenc que era difícil perquè les
transferències es fan per cost efectiu, però es va demanar això
i sabem tots per què va venir la transferència de sanitat, perquè
“la cesta de impuestos o si no nada”, avui no tendríem la
transferència de sanitat i això és així i hem d’aguantar com
puguem.

Bé, nosaltres pensam que es va optar en un moment donat
per un model concret de finançament, hi va optar el Partit
Popular i nosaltres no hi estam d’acord, afavoreix en aquest
cas..., tots podem recordar i jo no tenc intenció de fer-ho en
aquest moment, com es va fer i què va passar amb l’adjudicació
de l’obra que fins i tot va anar al Consell Consultiu. Nosaltres
pensam que no és el moment de demanar açò, malgrat i com ha
dit la Sra. Castillo, el Sr. Soria va deixar la porta oberta a unes
negociacions determinades que nosaltres hi podríem estar
d’acord. Però nosaltres sincerament, com a Partit Socialista
més que pensar en unes negociacions concretes sobre el
finançament de l’Hospital de Son Espases, el que pensam és
que s’ha de fer i hem d’aconseguir a través d’un pacte per la
salut, o pel pacte que sigui, hem d’aconseguir anar tots a una a
Madrid per aconseguir un nou model de finançament. Un nou
model de finançament que tengui en compte la població més
que la insularitat. Jo vull recordar que vaig anar a Astúries a
una taula rodona sobre salut i quan nosaltres parlàvem
d’insularitat, els asturians i jo crec que amb tota la raó del món,
deien que Astúries tenen molts pobles a les muntanyes que és
dificilíssim arribar-hi, cosa que jo no m’ho havia plantejat mai,
però després hi vaig passejar al cap d’uns dies. I escoltin,
l’hivern si t’apleguen segons quines coses dalt d’una muntanya,
necessiten infraestructures com nosaltres amb la insularitat. Per
tant, tal vegada el que s’ha de demanar més és (...), la població
que ens està arribant i per això sí que necessitam un nou model
de finançament que tengui en compte especialment aquests
temes. Punt 1.

Sobre el punt 2, jo crec que és calcat del problema de
Menorca. A Menorca es va fer un hospital nou, què passa amb
l’hospital vell? L’hospital vell és de la Tresoreria de la
Seguretat Social, el terreny és de l’ajuntament i per a ús
sanitari. Bé, no hi ha volta de fulla, s’ha de canviar. A
Mallorca, a Son Dureta concretament passa el mateix, l’hospital
és de la Seguretat Social i com ha dit el Sr. Alorda la Seguretat
Social no ha regalat cap centre. Vull recordar que el Centre de
Salut de Ciutadella, un xaletet que hi havia, ens van cobrar 50
milions de pessetes en aquell temps, quan teníem el Sr. Huguet
de President del Consell Insular i la Sra. Alberola de consellera
i el Sr. Cañellas aquí i el Sr. Aznar a Madrid. Vull dir que això
no va de partits aquesta broma. La Seguretat Social no mira
colors, paga i punt. Per tant, és molt difícil que canviïn aquestes
idees. Nosaltres pensam que l’actual Govern i l’anterior, també
la Sra. Castillo, havia parlat més d’una vegada de fer un
sociosanitari. Per tant, anam encaminats, si es pot, seria l’única
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solució probablement, augmentar la zona verda, però primer
s’ha de veure quina solució té i com podem tenir aquests
terrenys i què passa amb la Tresoreria de la Seguretat i Social
i què passa amb l’Ajuntament de Palma.

Per tant, Sra. Presidenta, votarem en contra de les dues
iniciatives per tots els motius que hem esmentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, per contradiccions té l’ús de la paraula, per
cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Francament, encara el Partit
Popular haurà de demanar perdó per presentar iniciatives
davant aquest Parlament. Està bé que hi hagi quatre torns per
dedicar-se a fer història i recordar que si al 2002 les
transferències de sanitat no varen venir ben dotades, però
home! Jo crec que és poc democràtic venir a dir que estam una
mica bojos, els del Partit Popular, per presentar iniciatives que
només demanen més finançament, en aquest cas per cofinançar
Son Dureta, i dedicar l’actual hospital de Son Dureta a fer una
zona verda i dedicar els edificis que hi ha a ús sociosanitari.

Però en qualsevol cas la meva opinió és que realment els
fan fer un bon paperot, perquè és que no té cap sentit; vull
dir..., és que podem fer autocrítica, està clar, podem fer
autocrítica, podem parlar de les transferències sanitàries del
2002, en podem parlar i en podem parlar 20 anys més, si volen
vostès, però a part d’aquesta persona que els parla, aquesta
diputada, que l’únic que va dir és que eren..., bé, que estaven
bé, que es podien millorar però que estaven bé, el Sr. Joan
Mesquida, llavors conseller d’Hisenda del Partit Socialista i
actual membre, a més, del Govern central del Sr. Rodríguez
Zapatero, va dir que les transferències eren moderadament
satisfactòries. Per tant, bé, idò parlem, si volen, i poden rebutjar
aquesta proposició perquè en el 2002 les transferències
vengueren mal dotades. Perfecte. Si vostès estan contents així,
endavant. Jo crec que s’ha de ser una mica més reivindicatiu,
sincerament, i s’ha de fer també una mica d’autocrítica. Si
nosaltres l’hem de fer des del Partit Popular dient que no eren
suficients les transferències, idò ho direm, cap problema. Hem
dit per activa i per passiva que el finançament sanitari no és
suficient. En aquesta legislatura s’ha millorat un poquet? Sí, és
cert, però no tot el que ens mereixem, mereixem molt més, i de
fet el Sr. Rodríguez Zapatero va dir que es faria un nou model
de finançament i encara està damunt la taula.

Per tant, bé, anem per parts, és a dir, per què no volen
demanar a l’Estat que cofinanciï Son Dureta, Son Espases, en
aquest cas? Per què no volen convertir l’actual Son Dureta en
un espai més verd i amb ús sociosanitari? Que és de la
Tresoreria i que no cedeix mai perquè té caixa única?, és cert,
però si li donam un ús sociosanitari es pot entendre
jurídicament perquè a més això està estudiat i està manifestat
a la modificació del Pla general de Palma quan es va demanar
la qualificació del solar de Son Espases per fer el nou hospital
de referència. Per tant es pot entendre que l’ús sociosanitari és

sanitari; hi ha possibilitats. Per tant no entenc per què avui els
grups polítics que donen suport a aquest govern de les Illes
Balears no volen demanar al Govern de l’Estat més
finançament, cofinançar l’Hospital de Son Dureta a Son
Espases igual que es fa a l’hospital d’Astúries, i per què tampoc
no volen ampliar la zona verda i a sobre donar ús sociosanitari.

Crec que és el món al revés, sincerament, i estic
convençuda que si avui el Govern central en lloc d’estar
governat pel Partit Socialista estigués governat pel Partit
Popular el avui seria totalment contrari, n’estic convençuda,
igual que estic convençuda que ara, en campanya preelectoral
i en campanya electoral, els partits que avui seuen aquí i que
avui voten en contra d’aquesta iniciativa demanaran en
campanya o, millor dit, prometran als ciutadans de les Illes
Balears que si guanya el seu partit a nivell nacional es farà
això, es cofinançarà l’hospital de Son Espases i, a sobre, també
es dedicarà a ús sociosanitari, castell de Bellver, l’actual solar
on hi ha Son Dureta. Crec sincerament que és una pena que
això no ho pugui manifestar el Parlament en la seva totalitat. 

És cert -ara em deia la meva companya- que des que hem
començat aquesta legislatura -i acab, presidenta- no s’ha
aprovat res o cap de les iniciatives presentades pel Partit
Popular. Crec que avui hem perdut una possibilitat, una
oportunitat de demanar més al Govern central per millorar la
salut dels ciutadans de les Illes Balears, però en qualsevol cas
és una pena, és una pena i, repetesc, crec que és molt
incoherent, primer, no fer-ho, no aprovar aquesta iniciativa i,
segon, no aprovar aquesta iniciativa i a sobre donar suport a un
govern que paga 20 milions d’euros més per allunyar 100
metres l’hospital de Son Espases del monestir de la Real i,
repetesc, em pareix un absurd i una incoherència, perquè 20
milions vol dir 200.000 euros per metro allunyat del monestir
de la Real. És una barbaritat i, en canvi, no volen demanar a
l’Estat que ens cofinanciï Son Dureta. En qualsevol cas crec,
repetesc, que és una pena i que és un absurd. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Acabat el torn d’intervencions i de
contradiccions passarem a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. 

Per tant el resultat són vots en contra, 7; vots a favor, 8...

(Conversa inaudible)

Perdó; vots a favor, 7; en contra, 9. Perdó. Per tant i en
conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei 2789/07.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 7 / 13 de febrer del 2008 87

 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2948/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels
fons estatals per a la lluita contra el tabaquisme.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia, la
Proposició no de llei RGE núm. 2948/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la recuperació dels fons
estatals per a la lluita contra el tabaquisme. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que, bé, ens
enfrontam a aquesta proposició no de llei amb poques
esperances que sigui aprovada, atès el que ha passat en el punt
anterior però, bé, nosaltres insistirem i continuarem fent feina
des de la nostra tasca d’oposició per tal de poder millorar la
situació a la nostra comunitat autònoma i especialment a
l’àmbit de la sanitat.

Bé, jo crec que tots els diputats aquí presents coneixen que
fa una sèrie de mesos el Govern de l’Estat, el Sr. Bernat Sòria
com a ministre de Sanitat, va anunciar la retirada de fons
finalistes per a la lluita contra el tabaquisme a la nostra
comunitat autònoma, concretament 330.000 euros que es
dedicaven a programes de prevenció de tabaquisme, llavors,
entre els joves, i també per tal de poder fer que la gent que
fuma deixi de fumar. No debades el tabac és la primera causa
de mort evitable i de malaltia també evitable no només a la
nostra comunitat, sinó a tot Espanya i a tot el món. 

Per tant, donada aquesta actitud, aquesta retirada de fons
finalistes, nosaltres ens vàrem qüestionar el perquè, i resulta
que el motiu que se’ns hagin retirat aquests 330.000 euros és
perquè la comunitat autònoma de les Illes Balears va regular,
a través de la Llei d’acompanyament, la possibilitat que els
comerços turístics a la nostra comunitat poguessin vendre
tabac. És una qüestió que l’únic que feia era donar la justícia
que se’ns havia llevat per part de la Llei del tabac nacional, on
es permetia, per exemple, que a les Illes Canàries es pogués
vendre sense cap problema i en canvi a la nostra comunitat no;
on es permetia que els quioscos al carrer poguessin vendre
tabac i en canvi en els comerços turístics no, i record que
llavors hi va haver fins i tot unanimitat per part de totes les
forces polítiques per declarar aquesta injustícia i per fer feina
per tal que els comerços turístics poguessin vendre tabac.

No ho va entendre així el ministre de Sanitat, que va
castigar Balears amb la retirada d’aquests fons finalistes i, per
tant, des del Grup Parlamentari Popular, sense entendre que el
Govern callàs davant aqueixa retirada de fons, sense entendre
que no fes ni tan sols cap crítica, cap esforç per tal de recuperar
aquests fons finalistes que, repetesc, s’havien retirat per una
qüestió en la qual tothom estava d’acord i també aquí el Partit
Socialista i la resta de partits, idò vàrem pensar que seria adient
presentar aquesta iniciativa davant la Comissió de Salut, on
s’insta el Govern de l’Estat a no retirar aquests fons finalistes
que reben les Illes Balears per tal de desenvolupar programes
de salut pública destinats a la lluita contra el tabaquisme i, en
segon lloc, que s’instàs també el Govern de les Illes Balears a
fer totes les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per

tal de recuperar aquests fons retirats i dur endavant una lluita
decidida en contra del tabaquisme de la nostra comunitat. 

Repetesc: crec que l’únic que demana el Partit Popular és
una cosa de justícia, tant que els comerços turístics puguin
vendre tabac com que no se’ns castigui per aquest fet retirant
aquests fons i que els haguem d’aportar de la nostra butxaca,
cosa que no fan els altres ciutadans de la resta de l’Estat, i per
tant confiam, esperam que la resta de partits, encara que donen
suport al Govern de les Illes Balears, que ha callat
extraordinàriament en aquesta qüestió, puguin donar suport a
aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per tal de fixar posicions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de
menor a major. No vol la paraula la Sra. Suárez. El Grup
Parlamentari Unió Mallorquina? Té la paraula l’Hble. Sr. Josep
Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, només
i molt breument per anunciar el vot favorable del nostre grup a
aquesta proposició no de llei. Estam d’acord amb la motivació
i entenem que efectivament el Govern de l’Estat hauria
d’incloure les Illes Balears dins els fons per a la lluita contra el
tabaquisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula l’Hble. Sr. Alorda per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per dir que nosaltres
defensam la llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears i
que pensam que hi ha d’actuacions contra el tabaquisme i, per
tant, anunciam el vot a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Miquel Gascón, té la paraula també...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Bé, només per afirmar el que han dit els
altres portaveus, que també votarem a favor. Vull recordar...,
de tota manera vull dir una sola cosa: supòs que la diputada, la
Sra. Castillo, que diu que no els hem aprovat res aquesta
legislatura, no era diputada la legislatura anterior, perquè si no
sabria què passa amb l’aprovar. Bé, doncs avui, només en
quatre mesos o cinc de Parlament aprovarem una proposició
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aquí del Partit Popular, cosa que no va passar en cap ocasió
durant l’anterior legislatura, i jo li puc dur els Diaris de
Sessions.

Nosaltres votarem a favor per què? Aquest diputat en
concret ha tingut problemes sobre votar aquesta mateixa...,
aquesta proposició perquè jo vaig defensar, jo mateix vaig
defensar en el Parlament en el seu moment una proposició no
de llei que defensava el Sr. Munar sobre que es pogués vendre
el tabac, sobre que es poguessin tenir als -entre cometes-
xiringuitos, es pogués vendre tabac, cosa que s’està fent, i jo
vaig defensar aquella proposició sense tenir-ho gaire clar,
perquè jo som dels que pensen que el tabac, igual que pensen
tots vostès, és perjudicial, però hi ha temes, hi ha... Jo llegia
ahir, preparant això, llegia un llibre verd de la Comunitat
Europea que diu coses tan importants -i això és important, i que
en prengui nota algú dels que va dir que en els bars i els
restaurants es podia fumar a determinades zones- la Comunitat
Europea diu que el càncer de pulmó en els cambrers és un 50%
més que en els ciutadans normals. Això és important, això el
dia que ho sàpiguen els cambrers potser els diputats correrem
per les escales, això és greu, a part del cost que produeix i tot
això.

Bé, com que nosaltres vam votar a favor en aquell moment
d’aquella proposta perquè pensàvem que la comunitat
autònoma nostra té unes connotacions diferents a les altres, ara
no podem votar en contra de demanar els doblers al Govern
central, malgrat que pensam que, clar, la llei estatal diu una
cosa que nosaltres no complim. Per tant és normal que el
Govern balear no digui res, com ens ha dit tres vegades la Sra.
Castillo; les vegades que jo he dit que el Govern balear no diu
res a l’anterior legislatura i estava ella aquí damunt. Però bé, el
Govern balear no diu res perquè no ho ha de dir en aquest
moment; nosaltres sí, i diem que volem aquests doblers perquè
hi ha unes motivacions especials i per això reclamam que se’ns
tornin.

Vull dir també i vull recordar, perquè s’ha dit en aquesta
mateixa cambra, en aquesta mateixa sala, el conseller, que el
Govern central ha donat 300.000 euros per a salut, per a
campanyes de salut no lligades a res, que alliberaran 300.000
euros que podran ser per a campanyes pel tabac, que són
importantíssimes. Per tant no hi sortirem perdent perquè, com
ha dit el conseller també, es dedicaran els mateixos doblers en
cas que el Govern central no ens doni aquests doblers i en cas
que no es valori la constitucionalitat d’aquesta norma que es va
fer aquí, cosa que està..., esté en ello.

Per tant, Sra. Castillo, i sense que passi cap problema,
nosaltres votarem a favor tranquilAlament; vostè pot estar
contenta i la diputada que l’acompanya idò sorpresa. Gràcies.

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, encara que no sigui per contradiccions té la
paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, la veritat és que estam
sorpresos, però la veritat és que també contents, perquè ja
hagués estat un escàndol. És a dir, que la campanya electoral
s’iniciï fins i tot amb propostes com defensar els comerços
turístics que puguin vendre tabac i, en canvi, votar en contra
d’aquesta iniciativa.

Però en qualsevol cas no respondré segons quins temes
perquè, clar, és ver, haver estat consellera té el desavantatge
que quan ets diputada a l’oposició idò al final pesa més la feina
que vares fer de consellera que la que estàs fent com a diputada
de l’oposició, però sí que és cert que estic contenta i crec que
és molt benvinguda aquesta rectificació, que jo l’entenc com
una rectificació, i l’entenc perquè quan va passar això, quan
vàrem ser castigats amb la retirada dels fons finalistes per part
del ministre de Sanitat, el conseller de Sanitat d’aquesta
comunitat autònoma fins i tot no va acceptar la meva
colAlaboració per tal de reivindicar-los amb arguments que no
són els mateixos que s’han dit aquí. Però en qualsevol cas,
repetesc, allò important és rectificar i anar endavant i poder
permetre que una font econòmica important de la nostra
comunitat autònoma no es vegi discriminada respecte d’altres
similars, aquí mateix o fins i tot respecte d’altres comunitats
autònomes. 

Per tant crec que estam d’enhorabona tots i almanco haurem
donat exemple que efectivament es poden aconseguir acords
importants. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esgotades les intervencions i d’acord amb el que han dit els
portaveus es pot donar aprovada per unanimitat la proposició
no de llei. Per assentiment, perdonau, sí, per assentiment.

En conseqüència, per assentiment queda aprovada la
Proposició no de llei 2948/07.

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