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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix Encarna Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Alguna altra?

1) Proposició no de llei RGE núm. 809/08, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pressió

assistencial de l'atenció primària a Eivissa.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia que

consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 809/08 del

Grup Parlamentari Popular, relativa a la pressió assistencial de

l’atenció primària a Eivissa.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.

Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta és una proposició no de llei que es presenta davant del

greu problema que pateix l’illa d’Eivissa, en especial la ciutat

d’Eivissa, amb una pressió assistencial a atenció primària.

Actualment els metges de primària de l’illa d’Eivissa veuen

entre 30 i 40 usuaris per jornada, quan la xifra ideal seria de 20.

Actualment cada metge té 2.500 targetes sanitàries, hem de

recordar que el Partit Socialista va prometre durant la

campanya electoral que arribarien a 1.500 targetes sanitàries

per metge. 

A l’actualitat a Eivissa i Formentera el total de targetes

sanitàries és de 134.000. El Centre de Salut de Vila, que és del

que volem parlar en aquesta proposició no de llei perquè es

posi en marxa el més aviat possible, les targetes sanitàries

previstes són de 21.000. A Es Viver en quedarien unes 30.000.

I a Can Misses unes 20.000. Això tenint en compte que les

targetes s’han de dividir entre aquests 3 centres i el futur centre

de Sa Colomina, que seria el segon punt de la nostra

proposició, referent a aquest centre de Vila.

El que nosaltres demanem és iniciar la redistribució de

targetes sanitàries i la ubicació del personal necessari per a la

immediata obertura del Centre de Salut de Vila a l’avinguda 8

d’Agost. Això és el primer punt de la proposició no de llei. Sé

que em diran que precisament la setmana passada es va

presentar el centre de salut. Sí, es va presentar el centre de

salut, molt polit, amb 3.000 metres quadrats distribuïts en 3

plantes, 48 consultes, sala d’observació, gimnàs, fisioteràpia,

educació maternal, sala de cirurgia menor. Tot projectat i

construït per l’anterior Govern del Partit Popular. Un centre de

salut que s’han trobat fet, ara fa 9 mesos i durant aquests 9

mesos ni tan sols han aconseguit posar-lo en marxa. Ara obren

les portes del centre de salut, però les varen obrir dilluns passat,

traslladant el servei d’urgències d’atenció primària del Viver,

tanquen Es Viver i obren aquest centre de salut. Aquest centre

acollirà 70.000 usuaris d’urgències d’Eivissa, Jesús i Puig de’n

Valls. També traslladen la salut mental, infanto-juvenil i la

pediatria que està actualment al Centre de Can Misses. 

Atenció primària començarà a funcionar a finals d’aquest

mes, amb metges que ja treballen al centre de salut de Can

Misses i al Centre de Salut del Viver. Per tant, el que fan no és

redistribuir els pacients, redistribueixen el personal i els

serveis, però la pressió assistencial queda tal com està. Del que

es tracta és que comenci a funcionar, que es convoquin les

places de metges que són necessàries per posar en marxa aquest

centre de salut. I que es posi en marxa el segon servei

d’urgències al Centre de Salut de Vila. Hem de recordar que

han posat un reforç, però a partir de les 12 de la nit per a

70.000 usuaris queden només 1 metge i 1 infermera.

No serà real la promesa del Sr. Conseller en campanya

electoral de 1.500 targetes per metge fins que s’augmentin els

professionals, fins que aquest centre de salut funcioni al 100%,

que és el que demanem en aquesta proposició no de llei. I fins

que s’arribi a un acord, que aquest seria el segon punt de la

proposició, amb l’Ajuntament de Vila per a la cessió d’un solar

a la zona de l’eixample per a la construcció del Centre de Salut

de Sa Colomina.

Aquesta seria la proposició no de llei, de la qual esperam el

suport de tots els grups de la comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Per tal de fixar posició, tot

seguit procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris de

menor a major. Sra. Suárez té la paraula en nom del Grup Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.

Castro, el tema de les targetes sanitàries i de les ràtios

d’aquestes per metge a totes les Balears i a Eivissa en

particular, és un tema que ha preocupat molt i que preocupa al

nostre Grup d’Eivissa pel Canvi i de fet, li recordo que dia 26

de febrer en el ple del Parlament, nosaltres vàrem fer una

pregunta en aquest sentit. En aquesta pregunta, efectivament,

donàvem dades de les ràtios de targetes per metge i fèiem

recordatori d’unes dades que venien del juliol del 2006. En

aquell moment donàvem les dades que teníem de l’hemeroteca.

Parlàvem de 2.368 targetes sanitàries per metge a l’illa

d’Eivissa a un moment en què efectivament, qui governava era

el Partit Popular.

Nosaltres li vàrem fer la pregunta al conseller de Sanitat, en

el sentit de si considerava que era important que es dugués a

terme una reducció de les ràtios i en la resposta que ens donava

el conseller, no només deia que era important, donava dades

concretes de les ràtios de totes les Balears i a més, apuntava

informació sobre incorporació de metges de família, pediatres,

infermeres que s’havien dut a terme ja durant aquests 8 o 9

mesos de legislatura. De fet, parlava també que l’horitzó

d’aquesta conselleria del Govern que té el nostre suport són les
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1.500 cartilles sanitàries. També feia un recordatori el conseller

i jo crec que és adient fer aquest recordatori, en el sentit que

quan la Sra. Castillo havia firmat un acord, un compromís, un

document amb sindicats i professionals, parlava que aquest

horitzó és cobriria l’any 2010. Amb la qual cosa la Sra. Castillo

i jo entenc que el Partit Popular, estava reconeixent que existia

un problema i que aquest problema no és un problema que es

podia solucionar d’un dia per l’altre. 

Jo entenc i a més amb la proposta que vostè fa sobretot en

l’exposició de motius, que vostès estan assumint la

corresponsabilitat d’aquest problema. Dic això perquè també

tenir molta pressa en la solució d’aquest problema, jo crec que

si no va acompanyat d’un reconeixement dels problemes

anteriors, més que res jo crec que no és pràctic, per no dir que

és demagògic. Per tant, nosaltres consideram que aquest,

efectivament, és un problema. Ens alegra sentir que el Partit

Popular es corresponsabilitza d’aquest problema. 

I ara passem al tema de les dues proposicions que fa vostè.

Vostè quan ha parlat de la seva primera part de la seva proposta

i del centre de l’avinguda 8 d’Agost. Efectivament, és un centre

que va ser programat per l’anterior Govern i per tant, nosaltres

reconeixem que va ser un projecte positiu, un projecte que

anava en el sentit d’aquesta reducció de les targetes sanitàries

i aquest Govern el que ha fet és tirar endavant aquest projecte.

Jo li recordaria que el Centre de Salut de Vila vostès el varen

iniciar el gener del 2006 i en teoria, s’havia d’inaugurar 12

mesos després. Això no ha passat, simplement perquè hi va

haver un retard, com és normal d’altra banda en aquest tipus

d’infraestructures. Però també està bé ser un poc més

comprensius en aquest retard en què comenci a funcionar

perquè podríem acabar dient que la responsabilitat és

exclusivament seva perquè no es varen complir els terminis

establerts.

Jo pensava, com vostè ha exposat, que aquest centre ha

començat a funcionar. Aquest centre suposarà una reducció de

les targetes sanitàries per metge, jo esperava francament que

una vegada que aquest centre estigués en funcionament des del

passat dia 17 i a partir del dia 25 de manera total, jo esperava

que vostè retirés aquest punt de la proposició perquè realment

no té molt de sentit, el centre està funcionant. En declaracions

del gerent de l’ib-salut es parla que el funcionament d’aquest

centre suposarà, llegeixo textualment, “que la mitjana de

targetes sanitàries baixarà a 2.000 en el cas dels adults i 1.200

en el cas de pediatria. Per tant, es fa una mitjana de 1.700

targetes sanitàries per metge”. 

Per tant, jo entenia que si vostès es corresponsabilitzaven

d’aquest problema hauria estat conseqüent que simplement

retiressin aquest punt o diguessin que no té sentit. Per tant,

lògicament no podem donar suport a aquest punt perquè és una

cosa que ja està realment en marxa.

En relació al segon punt. El Centre de Sa Colomina vostè

recordarà que va ser en el debat de l’estat de l’autonomia que

es va fer el dia 6 de novembre del 2007, que el President

Antich es va comprometre públicament que aquest centres es

faria. I a més és fàcil de recordar perquè el Sr. Antich va

cometre una petita errada i en comptes de dir el Centre de Sa

Colomina, va dir el Centre de La Colometa, com consta d’altra

banda a l’acta de la sessió.

Per tant, jo crec amb aquest compromís del Sr. Antich. El

Sr. Conseller també en dues ocasions diferents ha fet menció

d’aquest nou centre. Per tant, jo estic segura que aquest Govern

durà aquest nou centre de salut. Li voldria recordar també en el

sentit de demanar la cessió d’un solar, que com vostè sap, ara

mateix el Pla General de l’Ajuntament de Vila està a punt de

ser aprovat. Per tant, si tenim el compromís del President i a

aquest Pla General encara li queden setmanes o mesos de

tramitació, jo esperaria a un moment posterior per realment

tornar a parlar d’aquest tema. Entenent, ja acab, que jo estic

segura que aquest Govern tirarà endavant aquest projecte de Sa

Colomina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari d’Unió

Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià per un temps

de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentaria fa

seves les paraules i les argumentacions de la portaveu d’Eivissa

pel Canvi. I consideram que no podem donar suport a aquesta

proposició no de llei per raons que ja s’han expressat i

esmentat. El centre de salut que se solAlicita que s’iniciï la

posada en funcionament, la immediata obertura ja està obert,

per tant, ja funciona i el retard en tot cas és imputable a un

retard de les obres. És a dir, a un retard de l’anterior Govern en

la diligència deguda per a l’execució d’aquestes obres. Per tant,

també instar el Govern perquè assumeixi una responsabilitat

que no li correspon perquè el retard no li és atribuïble,

consideram que no té cap sentit.

En relació al segon punt, també ja s’ha dit, hi ha un

compromís perquè es faci, hi ha unes passes administratives

que s’han de fer en relació a la ubicació concreta i a la cessió

d’aquests terrenys. Per tant, consideram que s’ha d’esperar que

aquest procés acabi per tirar endavant aquesta consecució d’un

segon centre de salut i que des del nostre grup parlamentari

consideram que serà un realitat perquè està compromès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la portaveu del Grup

Parlamentari Socialista la Sra. Torres per un temps de deu

minuts.
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LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari

Socialista compartim els arguments donats pels portaveus dels

grups que m’han precedit en el torn de paraula. Bé, podem fer

menció que fins i tot en la pròpia exposició de motius de la

proposició no de llei que s’ha presentat per part del Grup

Popular, es reconeix que durant els últims anys el nombre de

targetes sanitàries a l’illa d’Eivissa ha augmentat per damunt de

la mitjana de la resta d’illes. Potser faltaria dir que davant

d’una posició, o una actuació no totalment eficient per part del

Partit Popular, ja que ha estat en moltes ocasions un simple

espectador, que veia augmentar la població i les ràtios

d’atenció, sense fer tot el que s’hauria d’haver fet. És notori i

és objectiu per a qualsevol persona que hagi visitat o hagi estat

a l’illa d’Eivissa, que el Partit Popular, per desgràcia, va donar

prioritat a altres tipus d’infraestructures que ni volíem ni eren

necessàries.

Podem fer un petit recull d’antecedents. Per exemple en

relació als metges, la relació de metges pediatres i infermeres

d’atenció primària que es varen incorporar en el període 2003

fins al maig del 2007, governant el Partit Popular, estic parlant

de totes les illes, es varen incorporar 20 metges, 10 pediatres,

34 infermeres. A Eivissa 3 metges, 1 pediatre, 3 infermeres.

Això en 4 anys. Només l’any 2007 el nou Govern ha

incrementat la plantilla en 27 metges, 7 pediatres i 23

infermeres. En relació als centres d’atenció primària oberts

durant un període de 4 anys, centres de salut o consultoris, a

Eivissa se’n varen obrir zero. Crec que aquestes dades són

evidents i són suficientment identificatives de la feina

insuficient que es va fer des de l’anterior Govern del Partit

Popular.

Una altra cosa volia dir, en relació a una menció que ha fet

la portaveu d’Eivissa pel Canvi. Creim que no és correcte..., bé,

podria qualificar-ho amb altres paraules, però no podem

compartir que es presentin propostes com aquesta en qüestions

que ja s’estan fent per part del Govern, fins i tot s’estan

arreglant coses que no s’havien arreglat o s’havien deixat sense

fer per part de l’anterior Govern, s’està fent la feina adient el

més ràpid possible que es pot fer. I que de manera paralAlela es

presentin aquest tipus de proposicions, que tenen un caire

demagògic, un caire oportunista i que després es ven a la

premsa d’una manera molt tergiversada. 

Tornat un poc als arguments, podem també recordar-li al

Partit Popular, com ha dit també la meva companya d’Eivissa

pel Canvi, la construcció del centre de salut duia un retard

evident en l’execució de les seves obres, sembla per tant, obvi

que a sobre duia una mica de retard i que amb la màxima

celeritat possible s’ha obert aquest centre i està tal i com

consta, fins i tot en els mitjans de comunicació, en pocs dies

estarà en un total funcionament.

En relació als temes dels metges, podem confirmar que

s’han aconseguit metges per integrar l’equip, tan a medicina de

família com a pediatria. Aquest centre també incorporarà

alguns professionals dels altres centres d’Eivissa i també hi ha

places de nova creació que s’estan cobrint. En definitiva,

podem dir que l’obertura d’aquest centre és una bona notícia

per a tots i lamentam la postura del Partit Popular, que està fent

un discurs molt oportunista i cínic.

Per no allargar-me més, els portaveus anteriors han fet

referència a algunes dades, com per exemple, la més rellevant

des del meu punt de vista, que la xifra de pacients assignats a

cada metge passarà de 2.200 a 1.700. Per tant, és una davallada

molt significativa, no faré referència a dades que han donat els

portaveus anteriors. Sí volem fer constància d’una cosa. Hi ha

constància que a l’agost de l’any 2003, els estudis de

necessitats de la conselleria ja es contemplava el nou centre. De

fet, està previst un nou centre de salut, com hi han fet

referència, en el Pla d’infraestructures 2004-2010. Però des

d’aquesta data l’anterior Govern va ser incapaç de concretar el

lloc, el com i el quan del nou centre de salut que està previst fer

també a Eivissa i que seria a la zona de Sa Colomina. Podem

dir que no ha estat per falta de voluntat municipal, l’any 2004

es varen oferir solars al Servei de Salut i per raons que ens

resulten totalment desconegudes, no es varen iniciar els tràmits

normals i oportuns que haguessin permès a la ciutat d’Eivissa

comptar amb un nou centre.

Podem dir que el nou centre de Vila que ja hi he fet menció,

s’hi sumaran altres 4, juntament amb la construcció del nou

Hospital de Can Misses. En definitiva, no podem donar suport

a una proposició no de llei que consideram, com ja s’ha dit, que

s’hauria de retirar pels motius que he argumentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per contradiccions té la paraula el

grup proposant, Sra. Castro per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, comprenc que busquin tota

classe d’arguments per no votar a favor d’aquesta proposta.

Estam tots d’acord que han augmentat el nombre de targetes

sanitàries a l’illa d’Eivissa per damunt de la mitjana de les Illes

Balears. Per això precisament es va fer el Centre de Salut de

Vila per part de l’anterior Govern del Partit Popular. Vostès

han rebut l’herència del centre de salut i viuen de rendes, ara

que vostès han de gestionar, ara posen tota classe d’excuses,

però va ser precisament... Vostès diuen que les obres

començaven el gener del 2006 i en dos mesos s’havien

d’acabar. El gener del 2007 les obres estaven acabades i a més,

reconegut pel director de primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa

i Formentera, que vostès han nomenat i reconeixia que a efectes

pràctics ja podria estar funcionant, suposant que el centre està

llest, l’espai físic i els problemes d’espai estan resolts, això ho

dic jo, gràcies al Govern del Partit Popular.

Els record que l’anterior Govern va fer 30 nous centres de

salut, estan funcionant. Va fer un hospital a Formentera que va

començar a funcionar. Si aquest centre de salut comença a

funcionar, com he explicat a la meva intervenció, si

m’haguessin escoltat, és perquè es traslladen serveis d’altres

centres de salut. No estarà totalment en funcionament fins que

s’hagin convocat les places de metges d’atenció primària i de

pediatres necessàries. I per això mantenim aquesta proposta. Jo
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hagués estat molt contenta de poder-la retirar i veure que el

centre de salut funcionava. Però la mantenim perquè no està

clar quan serà l’augment de metges, quan posaran en marxa el

segon servei d’urgències de primària al Centre de Salut de

Vila? Tot això no serà real, la disminució de targetes i el

funcionament al 100% d’aquest centre i la disminució de

quotes per facultatiu, fins que s’augmentin el nombre de

professionals. Per això s’ha de resoldre el problema de la falta

de metges, amb mesures efectives, amb atenció primària, com

pot ser augmentat el pagament per targetes als metges,

augmentat l’hora de guàrdia als metges de primària. Jo els

record que per això tenen una vaga, perquè no saben posar-se

d’acord amb els professionals.

Jo demanaria que el Sr. Conseller es posés al front de les

negociacions, resolgués aquest problema i en comptes d’haver

de veure titulars com el de dia 18 del Diario de Ibiza “los

pacientes llegan antes de hora”. Jo crec que no són els

pacients els que arriben abans d’hora al centre de salut, és la

conselleria la que arriba tard. Sense anar més lluny, ahir en el

BOIB d’ahir surt un anunci d’una licitació d’equipament

imprescindible per al funcionament del Centre de Salut de Vila

i si l’anunci surt ahir tardaran almanco 15 dies o un mes perquè

aquest material pugui estar operatiu en el centre. Per tant, no

som molt optimistes perquè la bona voluntat..., perdoni que li

ho digui, el que volem són fets i per això també mantenim el

segon punt d’aquesta proposició no de llei sobre el Centre de

Salut de Sa Colomina. Bona voluntat per part del conseller i per

part del President, que ni tan sols com vostès han dit, sabia el

nom del barri allà on s’ha de construir el nou centre de salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Passem a la votació de la Proposició

no de llei RGE núm. 809/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor 6; vots en contra 9. Queda rebutjada la

proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 810/08, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació de

l'hospital de Can Misses.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia i que

és la Proposició no de llei RGE núm. 810/08 del Grup

Parlamentari Popular, relativa a la saturació de l’hospital de

Can Misses.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.

Castro per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei

el que vol és instar el Govern de les Illes Balears a habilitar el

més aviat possible 24 llits més d’hospitalització a la tercera

planta de l’hospital de Can Misses. També ens hagués agradat

poder-la retirar i que aquests llits estiguessin ja operatius, com

va prometre el Sr. Conseller, a un ple de setembre, a una

pregunta que li vaig fer, va dir que sí, que es posarien en marxa

de cara a gener i febrer que és quan més saturació hi ha, però

encara les estam esperant.

La saturació de l’hospital de Can Misses, segons les pròpies

fonts de l’ib-salut, és 10 punts més alta que el mateix període

d’ara fa un any. El gener, febrer i març és habitual aquesta

saturació per als casos de grip i la reagudització dels processos

respiratoris. A l’Hospital de Can Misses el febrer hi va haver

pacients ingressats a urgències per falta de llits i la tercera

planta el mes de febrer seguia tancada. Tenint en compte que

el Sr. Conseller va prometre el setembre obrir aquests llits, el

febrer que era quan s’esperava la punta de la grip, vàrem tenir

sort que no fos especialment virulenta i que la seva incidència

no fos tan gran com s’esperava, així i tot teníem un problema

de saturació. 

El gerent de l’àrea de salut va reconèixer la saturació de

Can Misses i va dir que seria inevitable fins el 2011, quan

segons ell estarà llest l’hospital de Can Misses. Una vegada

més volem ser optimistes, però ni tan sols tenen els terrenys i

mentre seguim amb els problemes. Les solucions que aportava

el gerent de Can Misses eren derivar pacients a la Policlínica

del Roser, un centre privat, adequar les estades, el que significa

avançar les altes. I bé, seguim el mes de març sense llits buits,

no fa gaire dies hi havia pacients ingressats en els passadissos

d’urgències, ni tan sols cabien en els boxes, estaven plens,

alguns pacients varen estar fins a 40 hores en els passadissos i

els famosos 24 llits promesos per part del Sr. Conseller el mes

de setembre, segueixen sense funcionar. A pesar de tot, ens

hem de felicitar que la grip no hagi estat especialment virulenta

i que no hagin tengut la incidència que s’esperava, si

s’haguessin complit les previsions, la veritat és que la saturació

hauria estat realment alarmant. 

Jo el que demanaria, una vegada més, és el suport de tots els

grups i deixar-nos de referències al passat perquè la saturació

de l’hospital fa necessària la immediata habilitació d’aquests

llits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.

Castro, coincidim absolutament amb la seva exposició de

motius i amb les seves preocupacions. Jo crec que és prou

conegut i sabut que l’hospital de Can Misses té uns problemes

de saturació, uns nivells de saturació quasi insostenibles. Però
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és el que tenim de moment. També és cert i coincidim que

durant l’època d’hivern, especialment els mesos més durs, es

produeixen aquestes puntes de majors ingressos i per tant, la

saturació de l’hospital augmenta encara més. 

Aquesta preocupació per part del nostre grup és tal que

quan nosaltres vàrem firmar els acords de Govern per donar

suport al Govern actual, nosaltres vàrem posar com a condició,

anava també en el nostre programa electoral, la construcció

d’un nou hospital a Eivissa, cosa que en aquests moments està

en marxa. De fet, s’ha fet el Pla funcional, s’està en busca de

terrenys. Però efectivament i mentre això no arribi, s’han de

prendre un seguit de mesures provisionals de descongestió.

Entre aquestes mesures provisionals de descongestió, per cert,

cap d’elles figuraven en les obres que vostès estaven duent a

terme en aquest hospital, hi havia aquests 24 llits...

(Es produeix un tall de veu a causa del micròfon)

...a la tercera planta de l’hospital. Com que a nosaltres

també ens preocupa...

(Nou tall de veu a causa del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, un moment. Els anuncio que m’acaben

d’anunciar que canviarem aquest sistema de forma immediata

perquè això no ens torni passar. La Mesa ja ho ha aprovat i ens

ho acaba d’explicar el Sr. Lletrat.

(Remor de veus)

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Bé, no sé exactament què estava dient. La nostra

preocupació en relació a aquests nous 24 llits, també la tenim

i prova d’això és que nosaltres vàrem fer una pregunta a la

Conselleria de Sanitat i nosaltres vàrem tenir una resposta,

resposta que vàrem rebre el dia 1 de febrer. I en aquesta

resposta se’ns informava que en el primer quadrimestre de

l’any començarien aquestes obres. Bé, el primer quadrimestre

de l’any és de gener a l’abril. Nosaltres el que hem fet arribar

a la conselleria és que estarem vigilants perquè efectivament,

quan acabi aquest quadrimestre de l’any, nosaltres esperam que

les obres estiguin en marxa. És a dir, que s’hagin posat en

marxa.

Per tant, com que nosaltres estam pendents d’aquest

compliment del compromís del conseller, nosaltres no donarem

suport a la seva proposició. Però li puc assegurar i així li hem

fet arribar al Sr. Conseller, que estarem molt pendents que el

seu compromís es dugui a terme en aquests quatre mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Melià té la paraula per un

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També coincidim en l’exposició

justificada del vot negatiu de la portaveu d’Eivissa pel Canvi.

Per tant, per evitar reiteracions tampoc no entrarem massa a

fons en la qüestió. La veritat és que coincidim en la proposició

no de llei anterior que estam davant d’unes obres que

teòricament a la legislatura passada ja s’havia planificat una

modificació de l’hospital. Per tant, el que resulta més cridaner

és que en aquest projecte de modificació d’aquest hospital no

es fes la previsió corresponent a aquests 24 llits. A més a més

hi ha un compromís evident de fer aquesta millora a l’hospital,

però és una millora que evidentment és complicada perquè s’ha

de fer amb l’hospital en funcionament. Per tant, aquesta frase

del més aviat possible que fa la proposició no de llei, no

pensam que sigui molt adequada per executar unes obres tan

complexes i tan delicades amb un hospital en marxa.

Per aquests motius votarem en contra de la proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Torres per un temps

de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc el que es pot dir

és que després dels administrats el següent interessat que

estigui fet el nou hospital i que acabin prompte les obres actuals

a l’Hospital de Can Misses i que arribin els 24 llits és el mateix

govern, és a dir, el Govern no estarà precisament content que

hi hagi un retard en l’arribada dels 24 llits, per exemple. És

com dir el tema que vaig escoltar a una comissió o a un ple, no

me’n record, parlar per part d’un membre del Grup Popular que

es retardaven a posta les obres del metro de Palma, vull dir que

és un argumentari un poc així, no?

(Conversa inaudible)

Llavors creim que, bé, simplement subratllar això, que el

Govern és el segon interessat després de les persones

beneficiàries dels serveis mèdics que estiguin fetes totes les

obres i que estigui tot ben preparat perquè el ciutadà rebi un

servei mèdic en condicions i com toca. 

Llavors en relació al tema dels mesos aquests de l’hivern,

que es produeixen moments puntuals de sobredemanda

assistencial, sempre això ha obligat a derivar aquests pacients

a altres hospitals, i justament per minimitzar aquesta desviació

de pacients s’ha previst l’ampliació de la tercera planta amb

nous llits que, com ja s’ha dit, és una cosa que no havia estat

contemplada pel Partit Popular. El que va fer el Partit Popular

és iniciar unes obres que varen haver de ser modificades per

assegurar l’activitat quirúrgica del centre mentre es realitzen les

obres, incrementar la capacitat quirúrgica de l’hospital. El
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projecte original contemplava quatre nous quiròfans; amb les

obres de millora del projecte se’n disposarà de sis plenament

operatius, ampliació de l’àrea de consultes externes, la reforma

de l’àrea d’hospitalització de la tercera planta per dotar-la de

tretze noves habitacions, ampliació dels serveis d’urgències,

millora de la sala per al tractament ambulatori oncològic per

permetre el tractament a un major nombre de pacients, i

racionalització de magatzems centrals i de farmàcia.

El Partit Popular havia omès dues coses que són bastant

òbvies: que l’augment de l’activitat quirúrgica comporta un

augment d’hospitalització i un evident augment de la pressió

assistencial pel lògic increment de població. Heretam unes

obres, el nou govern ha heretat unes obres que en teoria haurien

d’estar finalitzades a l’estiu, segons la previsió del Partit

Popular, i que han arrossegat un considerable retard quan va

arribar el nou govern a la Conselleria de Salut. 

En relació a l’interès que mostra el Grup Popular en aquest

tema és evident que nosaltres també compartim l’interès per

tots aquests temes de salut, és evident, el que passa és que, clar,

els hem de recordar, com ja s’ha dit també, que no es va

contemplar cap ampliació de llits en el seu projecte, i ara estan

fent bandera que ells són els que defensen aquests 24 llits, i que

en relació a l’estudi sobre un nou hospital per a Eivissa hem de

dir que l’estudi, com ja hi va fer menció l’altre dia el conseller

en el ple del Parlament, aquest estudi per a un nou hospital

d’Eivissa el nou conseller se’l va trobar a un calaix. Llavors no

entenem aquesta raó perquè aquest projecte estigués dins un

calaix, segur que varen prioritzar altres obres a Eivissa. El que

podem dir és que aquest govern, com ja és notori, s’ha

compromès perquè el nou complex hospitalari d’Eivissa sigui

una realitat en aquesta legislatura; ho va anunciar, ho anuncia

cada vegada que és preguntat per això i ens consta que s’hi està

treballant. El que sí ens consta és que per algun motiu que ens

resulta desconegut el Partit Popular no havia planificat res

sobre el previsible augment de la demanda assistencial derivat

del creixement demogràfic, i no ha estat precisament diligent

l’anterior govern del Partit Popular a facilitar que Eivissa

tengués un nou hospital.

I per últim, en relació al tema dels 24 llits, com consta a la

portaveu del Grup Popular, el conseller ha anunciat que en

resposta a una pregunta del Grup Mixt que els 24 llits arribaran

dins el primer quadrimestre de l’any 2008; si de cas a finals

d’abril no han arribat ja en parlarem, però mentrestant un vot

de confiança per a un govern que està treballant efectivament

per la millora de l’assistència sanitària a tots els ciutadans i les

ciutadanes de les Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Castro, per contradiccions té l’ús

de paraula per cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si no ho he entès malament la Sra.

Suárez ha dit que va ser el gener o el febrer la seva pregunta al

Sr. Conseller, que li va dir que en primer quadrimestre d’aquest

any estarien llestos els llits. Bé, jo els vull recordar que en el

plenari de la setmana passada vaig preguntar al Sr. Conseller

quan estarien llestos aquests llits i no va concretar data ni va dir

data per començar l’obra, ni tan sols. 

Jo comprenc que potser hi ha un desconeixement sobre el

que és una obra complexa en un hospital, perquè l’habilitació

d’aquests 24 llits no és cap obra complexa. L’obra complexa és

l’obra dels quiròfans, que van trobar pràcticament acabada.

Vostès quan estaven a l’oposició demanàvem vuit quiròfans a

Can Misses; el PP va projectar una modificació en la qual es

feien dos nous quiròfans a la tercera planta que van trobar

pràcticament acabats, i es van projectar dos nous quiròfans més

els quatre existents a la segona planta, i aquesta és l’obra que

vostès van abandonar amb l’excusa que es feia un nou hospital

i que només farien quatre quiròfans..., deixarien els quatre

quiròfans actuals, els modificarien, i mantindrien els dos nous

que van trobar fets. Bé, ara es conformen amb sis i quan

estaven a l’oposició n’exigien vuit.

I per cert que -el tema del centre privat- vostès han

augmentat el concert amb la policlínica del Rosari pels

problemes que tenen de saturació i era també un tema molt

criticat per vostès quan governava el Partit Popular. Tenen una

doble moral: quan vostès governen és una cosa i quan governa

el Partit Popular és una altra. Per a vostès tot han de ser vots de

confiança i el Partit Popular per a vostès sempre va amb mala

intenció. Com els dic penso que potser és qüestió de

desconeixement, perquè, els 24 llits, no és difícil habilitar-los

i el Partit Popular, en un cas, com els dic, que ha augmentat la

saturació de l’hospital 10 punts per damunt de quan governava

el Partit Popular, idò ja estarien habilitats. 

I segurament les obres del nou hospital estarien

començades, perquè els recordo que vostès tot ho centren en el

nou hospital, però ni tan sols no saben on s’ha de fer el nou

hospital; no tenen els terrenys, no saben si els ha de cedir

l’ajuntament, el consell o el propietari mitjançant una

expropiació, com deia fa poc el president el consell. No hi ha

res concret, i jo no sé si el 2011 encara tindran els terrenys o ni

tan sols no hauran començat les obres.

Bé, com els deia és increïble que a dia d’avui, amb els

problemes de saturació que pateix l’hospital, després de nou

mesos de govern no hagin estat capaços de posar en marxa

aquests llits, i el més greu és que ni tan sols no tenen termini o

data per habilitar-los, si no jo crec que la setmana passada,

quan li ho vaig preguntar al conseller en el ple, m’ho hagués

contestat. Per excusar-se, com deia abans, sempre fan servir

divagacions, referències al passat, i la saturació de l’hospital i

altres problemes fan necessària la immediata habilitació

d’aquests llits que es van anunciar ara fa sis mesos i que ja

arriben tard. Volem solucions concretes i reals a aquest i altres

problemes i mantenim la proposta d’acord i esperem el suport

de la resta de grups, i no volem només donar vots de confiança

que ens estan demostrant que no duen enlloc.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Passarem, doncs, a la votació

de la Proposició no de llei 810/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 7; vots en contra, 9. En conseqüència queda

rebutjada la Proposició no de llei 810/08.

Abans que se’n vagin, senyores i senyors diputats, els vull

dir que estic molt contenta que avui haguem pogut treballar i

els agraeixo moltíssim l’esforç que han fet tots per venir aquest

dia tan inoportú perquè aquest parlament pugui fer les coses

que li pertoca fer.

Molt bones vacances. Queda aixecada la sessió.
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