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LA SRA. PRESIDENTA:

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

1) Proposició no de llei RGE núm. 805/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
annex per a allotjament de pacients a l'hospital de
referència de Son Espases.

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 805/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la construcció d’un annex
per a allotjament de pacients a l’hospital de referència de Son
Espases. Té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup presenta aquesta
proposició no de llei amb un esperit constructiu i positiu i
esperem que tengui el suport de tots els grups d’aquesta
comissió. Aquesta és una iniciativa que demana construir a
l’hospital de referència de Son Espases, que actualment es
troba en construcció, un annex per a l’allotjament de pacients
i acompanyants desplaçats des de la seva residència habitual,
es tracta de millorar l’atenció a la població de referència. El
principi que tots els usuaris de la sanitat, visquin on visquin,
han de tenir els mateixos drets és especialment important a la
nostra comunitat pel fet insular i a l’hora de crear noves
infraestructures és important tenir en compte la doble i la triple
insularitat d’Eivissa, de Menorca i de Formentera. 

Els malalts desplaçats a l’hospital de referència de Mallorca
des de l’illa d’Eivissa l’any 2007 varen ser 5.052 pacients, 760
per ingrés i 4.292 per a consultes externes i també es varen
desplaçar 3.848 acompanyants, això és només de l’illa
d’Eivissa, falta Menorca i Formentera que no tinc les dades
exactes, aquestes xifres per si mateixes ja justificarien la
necessitat d’aquest servei que demanem, però, a més, s’afegeix,
com deia abans, el fet insular. En quins casos estaria indicat
aquest servei? Bé, aquest servei existeix a moltes comunitats
autònomes i nosaltres no entrem a quin model de gestió, ni com
ha de ser, ni quina capacitat ha de tenir, però és evident que
això milloraria molt la qualitat assistencial de pacients que
sense necessitat dels esments de les cures d’ingrés hospitalari
s’han de desplaçar des del seu lloc de residència i no poden
tornar diàriament al seu domicili perquè per la seva patologia
han d’estar en contacte temporal amb l’hospital, també pacients
ingressats que tinguin pròxima l’alta hospitalària, però tenen
necessitat d’alguna revisió a l’endemà, o bé perquè quan se’ls
dóna l’alta no poden tornar al seu domicili per causes
climatològiques, per exemple, una cosa tan òbvia com aquesta
a la nostra comunitat pot ser un problema per a pacients de les
illes menors. També estaria indicat en pacients que segueixen
tractaments a hospital de dia, rehabilitació, pacients que es
desplacen per a proves diagnostiques i també per als pacients
en tractament amb quimioteràpia, radioteràpia que han de venir
aquí a Mallorca i no poden tornar diàriament al seu domicili,
fins i tot, per a mares que tinguin els fills ingressats i estiguin
rebent lactància materna. Com dic és un aspecte més per
humanitzar l’assistència sanitària i no entrarem a quina
capacitat ha de tenir aquest centre, poden ser habitacions

dobles, individuals i el nombre d’habitacions, això, ja ho
decidiria el Govern si s’aprova fer-ho. 

Jo esper que tots els grups, com deia, donin suport a la
construcció d’aquest servei, som optimistes en aquest aspecte
perquè després de la compareixença, del passat dia 6 de febrer,
del Sr. Conseller a aquesta comissió, on ens va explicar les
modificacions que farà al projecte de l’hospital, doncs hem vist
que està obert a fer moltes modificacions, algunes per millorar
la qualitat assistencial i algunes, simplement, per millorar
l’impacte ambiental o la protecció del territori. No dubtem que
una modificació com la que proposem en aquesta proposició no
de llei, que és per millorar l’atenció a la població de referència
i, com he dit abans, és un aspecte més per humanitzar
l’assistència sanitària i mitigar el fet insular, serà ben acollida
per tots els grups.

Moltes gràcies.

LA PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Per fixar posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Mayans pot intervenir per un temps de
deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li anuncii que ens partirem el
temps d’intervenció, per tant, intervendrem els dos membres
del Grup Mixt.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. MAYANS I SERRA:

La proposició no de llei que es presenta avui és evident que
és en un sentit positiu, en un sentit de completar i de millorar
les instalAlacions que es varen dissenyar en el seu moment.
Quan la portaveu del Partit Popular parlava de la triple
insularitat o doble, evidentment, supòs que es referia a les illes
més petites i més llunyanes i per tant són les que tenen sempre
les majors dificultats, els majors problemes per disposar de
serveis que altres illes tenen. Entenc jo, per tant, que parlava de
quan els malalts i els acompanyants han de desplaçar-se fora de
les illes menors que no puguin ser atesos, malgrat l’hospital nou
de Formentera, per exemple, a les illes pertinents han de
desplaçar-se, com deia, a les illes majors...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Bé, continuu. Entenc jo, per tant, que és més rendible i més
barat allotjar la gent a una residència assistida, evidentment,
però residència al cap i a la fi que no en un hospital amb tots
els serveis que això comporta i estic parlant, per exemple, de
gent que ha de fer rehabilitació, gent que ha de fer radioteràpia
o quimioteràpia, o el que sigui. La portaveu del Grup Popular
també ha citat el nombre de persones que traspassen el 2007
des d’Eivissa, jo citaré les que han estat des de Formentera, que
han estat 150, només malalts, hi ha que comptar també els
acompanyants i per tant el tant per cent respecte de la població
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és molt, molt important, exemples en podem citar alguns, a
Santander, per exemple, la residència Marqués de Valdecilla,
o els hospitals universitaris de Galícia o València, per tant, no
estam inventant res. També s’ha de citar el sistema de
funcionament, el disseny que es vulgui adoptar o el sistema que
es vulgui construir aquí, evidentment, som lliures i els que
gestionen ho han de construir, ho han de dissenyar i si l’excusa
és que no és va tenir en compte abans jo crec que ara seria una
bona oportunitat per completar-ho i tenir en compte que si s’ha
de fer algun canvi, que tenc constància que sí que s’ha de fer
algun canvi, a l’hospital de referència que es tengui en compte
aquesta demanda i es votàs favorablement perquè amb els
canvis que es facin, que, evidentment, encara estan en execució
a nivell de projecte, que s’inclogui això i es completi de manera
important el sistema assistencial de referència a totes les Illes
Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. També per un temps de cinc
minuts té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Castro, una qüestió prèvia, quan vostès parlen
de fer propostes o proposicions en sentit positiu vaja voldria dir
que jo mai no interpreto que les propostes que fan són en sentit
negatiu, per tant, jo entenc que sempre que es fa una proposició
és en sentit positiu, en sentit constructiu, en sentit d’aportar, per
tant, jo crec que no fa falta repetir-ho, no?

Bé, ja centrar-nos en el tema jo crec que sí és important, i
ho ha esmentat el Sr. Mayans, tenint en compte quina va ser la
postura del Partit Popular en aquesta qüestió, jo crec que no és
anecdòtic que quan el Partit Popular dissenya l’hospital de Son
Espases no tengui en compte en absolut una proposta com la
que fan ara. Dic que crec que no és anecdòtic perquè en algun
moment podem tenir la sensació que hi ha un cert oportunisme
en aquesta proposició que s’està repetint des del començament
de la legislatura. Dit això nosaltres, des del nostre grup, som
molt sensibles a aquesta qüestió, sabem que suposa sempre un
trastorn, tant per als pacients com per als acompanyants, haver
de traslladar-se a una altra illa i pensam que s’ha de treballar en
aquesta qüestió i es tracta de minimitzar els trastorns que
suposen aquests desplaçaments. Pensam que no hi ha una única
manera de resoldre aquests problemes o de mitigar aquests
problemes i llançam algunes propostes que podrien anar a
aquesta direcció com podria ser, per exemple, augmentar els
impostos de les dietes de desplaçament que tenen els pacients
i els acompanyants i, de fet, encoratjam el Govern perquè
treballi en aquesta direcció. 

I després hi ha una altra qüestió que també és molt
important i és que de cara al nou hospital d’Eivissa s’hauria de
tenir en compte també una millora de la cartera de serveis, és
a dir, que una altra manera de minimitzar aquests trastorns seria
oferir a les pròpies illes serveis que actualment s’estan donant
a l’illa de Mallorca. A part d’això voldria destacar que d’aquest
tema s’ha parlat en diverses ocasions, el conseller en la
compareixença que vostè ha esmentat ho va fer i crec que
també ho va fer una altra vegada, una o dues vegades -no ho
recordo exactament- al ple del Parlament va dir que aquest no
era un tema que estigués tancat, és a dir, jo crec recordar, no
tenc les paraules textuals, que d’alguna manera el Govern deixa
oberta aquesta possibilitat, i una cosa que sí es va manifestar és
que no era una decisió exclusiva i única de la Conselleria de
Sanitat, sinó que era un tema que s’hauria de tractar a les
diverses conselleries i, per tant, és un tema en el qual s’està
treballant. Vull dir amb això que podria passar que la decisió
final del Govern fos en aquest sentit, amb la qual cosa nosaltres
estaríem molt contents, o no. 

Per tant, jo li avanço que no votarem a favor d’aquesta
proposició perquè pensam que realment es treballa en aquest
tema i que és possible que el resultat sigui el que vostè planteja
o no, i donam, com hem fet en altres ocasions,  un vot de
confiança a la gestió i a la planificació per part del Govern del
nou hospital de Son Espases, sense oblidar, insisteixo, aquestes
altres dues vies que hem proposat i que consideram que a més
serien molt encertades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina compartim la problemàtica
existent sobre aquesta qüestió, però és una problemàtica que,
com deia la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, té
diverses opcions per ser solucionada i no una única opció que
és la que ens planteja el Partit Popular. Per tant, des d’aquest
punt de vista i abans de tancar-nos amb una única opció...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Bé, des d’aquest punt de vista, per tant, és una problemàtica
amb diverses opcions, consideram que la del Partit Popular és
una de les opcions possibles, tal vegada sigui la que finalment
el Govern prengui, però mentre el Govern analitza i decideix,
evidentment, en un termini ample que té perquè les obres de
construcció a l’hospital de referència són llargues i, per tant, el
Govern té temps per prendre aquesta decisió, consideram que
no podem votar favorablement la proposició no de llei perquè
seria anticipar una decisió que requereix una anàlisi que s’està
fent per part del Govern. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda, per un
temps, també, de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo havia entès, en primer lloc, com
una precisió, que quan deien una proposta constructiva era
perquè era la construcció d’un local perquè sinó també la
precisió no l’hagués entès, no?, però confii que com es tractava
d’edificar en aquest sentit la proposta era constructiva.

En un altre punt jo vull agrair, en primer lloc, que hi hagi
una clarificació toponímica per respecte a la nostra pròpia
llengua que a l’hospital ja se li vagi dient de Son Espases, veig
que aquesta insistència de dir-li Son Dureta II, quan Son Dureta
és un altre espai de Palma, ja el mateix Partit Popular declina
i ja parla de l’hospital de Son Espases, cosa que si el topònim
històric era Ca n’Espases ara, com a mínim, s’està parlant de
Son Espases, jo crec que també és bo per una qüestió purament
cultural.

Entrant en el tema que ens du és evident que l’hospital de
referència, ara Son Dureta, avui a Son Dureta, en el futur a Son
Espases doncs té aquestes dificultats respecte dels
desplaçaments que s’ha dit, no és que sigui nova, és una
situació que ara ens podríem plantejar millorar-la, jo crec que
tal i com s’ha convingut no està prou ben resolta aquesta
situació onerosa per a les altres illes, per a les illes que s’han de
desplaçar, per als ciutadans i, de totes maneres, jo crec que és
molt important també el debat els costos de la insularitat tenir-
ho molt present, perquè són precisament aquests tipus de
detalls, de detalls no per als qui els viu, de situacions lesives,
les que demostren doncs quan hi ha doble i triple insularitat i
que, per tant, quan amb els mateixos recursos has de cobrir la
matèria sanitària sense tenir en compte aquests costos
d’insularitat, aquestes dificultats. 

Nosaltres coincidim que hi ha d’haver una millora per a les
despeses d’allotjament de pacients i acompanyants desplaçats,
s’ha comentat que mentre s’està tramitant la modificació del
projecte s’està replantejant quina és la fórmula que s’ha de fer,
és cert que dóna molta comoditat fer-ho allà mateix, també és
ver que el tema de les dietes dóna l’avantatge sobretot en
temporada baixa, que uns recursos públics serveixen al mateix
temps a distintes funcions econòmiques i socials i per tant
també és una opció, jo crec, interessant i que s’ha de tenir
present, però en qualsevol cas en acabar el complex hospitalari
i quan la novetat s’inauguri, crec que serà important que
aquesta millora, d’una manera o de l’altra, ja s’hagi aclarida,
existeix, per tant, un temps de marge i deixar-ho tancat com si
aquesta l’única opció i fer-la d’immediat, compartim el que han
contat els altres grups que no és el dia d’avui encara el moment
d’aprovar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Gascón, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Socialista, entenem la postura del Sr. Mayans que pateix ell i
els seus conciutadans una doble insularitat, no recordam bé,
perquè no ho hem mirat, però hi va haver una proposta similar,
no parlava exactament d’un hotel, però sí d’un centre, de la Sra.
Joana Lluïsa Mascaró del PSM a l’anterior legislatura, que es
va votar en contra per part del Partit Popular, però no record
exactament el Grup Mixt què va votar en aquell moment, per
això dic que jo de la sensibilitat del Sr. Mayans no en dubt, ni
de la sensibilitat de la Sra. Castro que acaba d’arribar ni de la
nova sensibilitat del Partit Popular que en aquest moment sí
que troben que s’ha de fer, quan en el seu moment no ho
trobaven, i no ho trobaven, evidentment, des del moment que
es dissenya un hospital nou fa just, just un any i mig, i ara de
sobte necessitam un centre per a acompanyants i malalts, cosa
amb la qual jo puc estar d’acord i el nostre grup pot estar
d’acord, com hi estam tots els grups, clar això es podria haver
previst, com ha dit el Sr. Mayans, no mirem el passat, deixem-
ho fer, però no l’oblidam de totes maneres, el passat, vull dir
que no es posin gaire...

(Tall de veu a causa del micròfon)

... perquè m’estan posant el dit a l’ull, però bé, ... Però
nosaltres pensam que sí que s’hauran de prendre ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Gràcies. Pensam que s’ha d’estudiar molt, amb molta cura,
perquè estam parlant de les illes menors, que és cert, i de
Formentera com a més petita encara, però ningú no parla de la
part forana, això és l’hospital de referència, els de Pollença, els
de Sa Pobla tindran dret o no tindran dret a aquesta història?
Per què no? I els de Manacor si tenen un familiar aquí i van i
vénen cada dia? Vull dir que tot això s’ha d’estudiar, la mida,
el lloc on ha d’estar, com ha dit el Sr. Alorda. Nosaltres
pensam, com va dir el conseller en el seu moment, que és un
procés transversal no només de la Conselleria de Salut, que no
tindria exclusivament competències amb això, s’ha d’estudiar
això, s’ha d’estudiar millorar les subvencions que es donen als
familiars que són molt minses, evidentment, però és el que hi
ha en aquests moments i s’ha de buscar una solució definitiva,
que hi ha temps per buscar-la perquè l’hospital s’està construint
ara, però ara no podem córrer per fer això i no mirem el passat,
però no oblidem tampoc el passat recent, almenys. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per fer ús de la paraula per
contradiccions, té la paraula la Sra. Castro, per un temps de
cinc minuts.
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LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc a mi
m’agradaria, no sé si he de demanar permís o simplement
manifestar, que en les meves intervencions m’agradaria dir el
que a mi em sembli oportú sense faltar al respecte a ningú,
evidentment, i si algun diputat doncs li sembla que no li fa falta
doncs bé ha de respectar la meva opinió, suposo. 

Jo veig que tots diuen que sí, que estan d’acord, que els
sembla molt bé, que hi ha dificultats per al desplaçament, però
tothom votarà que no, bé, potser sí és oportunisme presentar
això, és l’oportunitat ara, és ara quan s’està construint
l’hospital, és ara quan vostès han introduït una sèrie de
modificacions, el Govern ha introduït una sèrie de
modificacions al projecte i tenen uns terrenys al voltant que
diuen que qualificaran, que donaran qualificació sanitària i
segurament seran comprats pel Govern, tenen espai, es veu que
tenen sous perquè allunyar l’hospital cent metres del monestir
i soterrar el pavelló de serveis i el pàrking per crear menys
impacte visual al monestir costarà molts de sous als ciutadans
de les Illes, però no estan disposats a aprovar aquesta proposta
perquè es faci aquest annex, com deia, una proposta positiva i
constructiva i que serviria també per allotjar professionals,
donant un incentiu més perquè venguin professionals a les Illes;
si no estan d’acord diguin-ho i si estan d’acord i els sembla bé
i creuen que existeix aquesta problemàtica presentin esmenes
i arribarem a un acord i la podrem aprovar ara que és el
moment, ara que s’està construint i ara que és poden introduir
modificacions al projecte, podrem construir aquest annex. 

Jo no he dubtat en cap moment de la sensibilitat del Grup
Socialista, com deia el Sr. Gascón, però la veritat és que ja
començo a tenir dubtes veient això, en fi, res més, només que
és una llàstima que hagin perdut aquesta oportunitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Passam, doncs, a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 805/08.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Vots a favor, 8; vots en contra, 9. Queda rebutjada, doncs,
la Proposició no de llei RGE núm. 805/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 808/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitat exterior
a Eivissa i Menorca.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia que
és la Proposició no de llei RGE núm. 808/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la sanitat exterior a Eivissa i
Menorca. Per defensar la proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Sra. Carme Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta és una proposició no
de llei que es presenta perquè a Eivissa i a Menorca no hi ha
cap mitjà ni personal ni econòmic de sanitat exterior. 

Sanitat exterior és una competència exclusiva de l’Estat,
segons recull la Constitució i la Llei general de sanitat en el seu
article 38, i a Eivissa i Menorca, com deia, no hi ha cap tipus
de mitjà, tota la feina de sanitat exterior la du a terme salut
pública, és assumida per salut pública i no hi ha cap tipus de
compensació. La feina, per exemple, del centre de vacunació
internacional ha augmentat notablement durant els últims anys,
hi ha hagut unes 1.800 consultes sanitàries, s’han administrat
unes 1.600 vacunes internacionals, quant a la quimioprofilaxi
del paludisme són a prop de 500 els casos i s’han complimentat
més de 1.000 fixes i cartilles de viatgers. 

A Eivissa també amb el problema de les infeccions que hi
arribi alguna persona infectada en un vaixell o en un avió, no
hi ha personal per atendre en primera instància aquest
problema, es va viure fa uns mesos el problema de l’arribada de
diverses persones amb una llanxa pneumàtica que no reunia
condicions i varen arribar en males condicions físiques, van
precisar atenció mèdica i van ser derivats directament a
l’hospital de Can Misses, es va crear un considerable colAlapse
a urgències i no va haver-hi cap tipus de visita ni desplaçats de
Palma per part de sanitat exterior, no hi ha personal que en una
primera visita decideixi qui necessita o no atenció hospitalària.

Com els deia, en teoria totes les vacunacions internacionals
s’haurien de derivar a Palma, s’assumeixen les competències
per part de salut pública sense cap tipus de compensació i sense
cap conveni de cooperació com hi ha a altres comunitats
autònomes com Canàries. Cada vegada el volum de feina és
més gran, també hi ha nous reglaments de l’Organització
Mundial de la Salut des del 2005 per als llocs d’inspecció
fronterera, també recomanen millorar el control en trànsit
internacional i els serveis de vacunació internacional. Per tot
això hem presentat aquesta proposició no de llei i demanem
que es reprenguin una altra vegada les negociacions que van
començar l’anterior legislatura perquè el ministeri doti de
personal i pressupost la sanitat exterior a Eivissa i a Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Pel Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé,
com ha dit la Sra. Castro, efectivament, la sanitat exterior és
una competència exclusiva de l’Estat, a part de la regulació a
la Llei general, també està regulada al Reial Decret i en aquest
reial decret s’inclouen les diferents matèries que te la sanitat
exterior.



118 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 9 / 12 de març del 2008 

 

Vostè ha parlat de les condicions, bé, vostè ha parlat del
tema de les vacunes, però aquestes competències són més
amplies, inclouen també el control i la vigilància de les
condiciones higienicosanitàries en el trànsit internacional de
mercaderies, inclou el control i vigilància sanitària del trànsit
internacional de persones, que seria el que vostè ha referit, i
també el control i vigilància higienicosanitari de ports i
aeroports. 

Dit això jo també crec que és important veure quina va ser
l’actitud durant la passada legislatura, ens consta que durant la
passada legislatura no es va fer cap negociació per tal
d’aconseguir les transferències de la sanitat exterior i sí que hi
va haver un acord pel que fa a vacunació internacional, aquest
acord s’ha mantingut per part del govern actual i a més
aquestes negociacions sembla que continuen i nosaltres, a més,
encoratjaríem el Govern que intensifiqués aquests convenis
sobretot pel que fa a la qüestió de control de ports i aeroports.

De tota manera jo trob una certa confusió en la exposició de
motius, no la que ha fet vostè ara sinó l’escrita, perquè
desenvolupa aquest servei de sanitat exterior i dic això perquè
vostè, jo no vull pensar sí és per desconeixement o per mala
intenció, fa una referència a la pressió assistencial dels
facultatius i en concret fa referència, cito textualment: “a la
saturació de l’hospital de Can Misses”. Bé, jo tinc entès, i
sembla que d’alguna manera vostè ho ha corregit ara, que qui
ha de desenvolupar aquestes competències de sanitat exterior
són els centres insulars de salut, no, en aquest cas parlam
d’Eivissa, l’hospital de Can Misses, per tant, jo crec que
aquesta referència sobra, és cert que amb l’arribada de la
famosa pastera fa uns mesos hi ha haver una càrrega que no es
donava, però que és una cosa absolutament anecdòtica i molt
puntual,  per tant, em dóna la sensació que aquesta referència
a l’hospital de Can Misses és una referència interessada i que
no té res a veure amb el tema del qual estam parlant. 

En resum, nosaltres no votarem a favor d’aquesta
proposició, d’una banda perquè, com ha passat en altres
ocasions, es demanen coses que ja es fan, nosaltres -repeteixo-
encoratgem el govern actual a intensificar aquestes
negociacions per tal d’aconseguir més competències, per tant
més recursos econòmics, pel que fa la gestió de la sanitat
exterior i, a més, d’alguna manera, voldríem insistir que sembla
una intencionalitat un tant perversa en l’exposició de motius
que no té res a veure amb l’objectiu de la proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. No vol intervenir Unió Mallorquina?
Sr. Alorda, tampoc? El Sr. Gascón té la paraula per un temps
de deu minuts pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Nosaltres senzillament ens adherirem
a tot l’argumentari que ha fet la Sra. Suárez, Marián Suárez del
Grup Mixt, sobre aquest tema.

Pensam que el Govern, quan demanen que faci
negociacions amb el Govern central, aquestes negociacions no
s’han deixat de fer, s’estan fent negociacions amb el Govern
central per fer i per millorar aquestes actuacions. Per tant no
feim que hi hagi lloc a aprovar aquesta proposta perquè
nosaltres anam més endavant, anam a la vigilància...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Esto se hunde. Ens falla..., perdó... 

Bé, votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Per fer ús de la paraula per
contradiccions, pel grup proposant té la paraula la Sra. Castro
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. No es preocupi, Sr. Gascón, s’ha
entès perfectament que votaran en contra.

(Rialles i remor de veus)

No, no, ha quedat molt clar, ha quedat molt clar, és el que
ha quedat més clar de totes les seves intervencions.

Bé, com que han anomenat el Reial Decret 1418/1986,
aquest reial decret és el que estableix les funcions del Ministeri
de Sanitat i Consum en matèria de sanitat exterior, i diu ben
clarament que serà la seva funció el control i la vigilància del
trànsit internacional i l’organització dels serveis sanitaris
dotant-los de personal i mitjans per a l’aplicació de les mesures
sanitàries adequades.

Veig que per una part s’han llegit amb atenció la proposició
no de llei, però jo crec que ha quedat ben explicat per què es fa
la referència a l’Hospital de Can Misses, però per una altra part
crec que no els ha quedat clar el que es demana, perquè no es
demanen en cap cas les transferències, es demana que el
ministeri doti de personal i mitjans econòmics sanitat exterior
a Eivissa i a Menorca, bé a través d’un conveni o bé, bé, a
través de la figura que es cregui convenient.

Jo he parlat de vacunes i de les funcions que es recullen a
l’article 6 del reial decret aquest que he anomenat, que són les
relacionades amb el control sanitari de persones: lo de atender
un desembarco, lo de la adopción de medidas en los puertos y
aeropuertos y un sin fín de competències que estan recollides
en aquest decret. El que diuen que es va firmar un conveni, el
conveni és aquí i el conveni no es va arribar a firmar amb el
ministeri. Jo espero que si, com diu el Sr. Gascón, ara estan en
converses amb el ministeri, idò s’entenguin millor i arribin a
firmar-lo, i l’únic que vull és una vegada més una proposició en
positiu, perquè la saturació que té a vegades la sanitat en temes
de vacunes i en temes de sanitat exterior, i que arriben els
pacients directament, com en el cas aquest dels pacients que
van arribar amb una llanxa pneumàtica a Eivissa directament a
l’hospital, i colAlapsen urgències.
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En una reunió amb el ministeri, que la consellera va
demanar aquest tema, se li va dir que hi havia sous però que de
moment no es faria res, amb això. Espero que ara el govern
actual ho aconsegueixi. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. 

Passarem a la votació de la proposició no de llei 808/08.

Vots a favor? Moltes gràcies.

Vots en contra?

8 vots a favor, 9 en contra. En conseqüència queda
rebutjada la proposició no de llei 808/08. 

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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