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LA SRA. PRESIDENTA:

...en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Més substitucions?

Doncs passem al primer punt de l’ordre del dia. M’han
demanat que facem dos canvis a l’ordre del dia, si vostès els
portaveus no hi tenen inconvenient. En primer lloc debatríem la
proposició no de llei i després les preguntes i, en segon lloc,
canviaríem també l’ordre de les preguntes en el sentit de tractar
les de la Sra. Castro abans de les de la Sra. Gener. Si cap
portaveu no té inconvenient ho faríem així.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3124/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del
programa d'atenció dental infantil (PADI).

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei RGE núm. 3124/08 del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impuls del Programa d’Atenció Dental
Infantil (PADI). Per defensar la proposició no de llei té la
paraula la Sra. Castillo per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular presenta aquesta proposició no de
llei per impulsar el Programa d’Atenció Dental Infantil per
diversos motius. Per una banda, començarem recordant que
aquesta és una nova prestació que es va incorporar al sistema de
les Illes Balears l’any 2005, no existia, i que dóna dret que tots
els nins i nines d’aquesta comunitat autònoma que compleixin
sis anys, entrin dins un programa d’atenció bucodental infantil
on mitjançant un abonament que envia el Servei de Salut de les
Illes Balears poden triar el dentista que vulguin, el dentista
familiar, i es crea aquesta figura del dentista familiar per tal de
tenir dret a una revisió anual i a un seguit de prestacions amb un
caràcter eminentment preventiu. 

És a dir, es tracta de millorar l’atenció bucodental infantil i
en general de la població i començar des del principi perquè
segons el ColAlegi d’Odontòlegs de Balears, que és amb qui es
va fer aquest programa, es va dissenyar completament aquest
programa, l’edat de sis anys és la més adient a l’hora
d’intervenir, perquè és quan comença la dentició definitiva. I
des d’aquest moment i mitjançant revisions anuals es poden
evitar molts de futurs mals per a aquests nins de la nostra
comunitat autònoma. 

En definitiva, es va posar en marxa l’any 2005, òbviament
com a nova prestació que no existia en aquesta comunitat
autònoma costa d’arrencar, però es tracta de poder arribar al
cent per cent dels infants de la nostra comunitat autònoma. Seria

un programa de 6 a 15 anys, començant per 6 i anant introduint
cada any les noves franges d’edat fins arribar als 15.

Bé, es tracta de plantejar-nos la situació actual d’aquest
programa, que des del 2005 està en funcionament, som al 2008
i per tant, duim tres anys de perspectiva, crec que és un bon
moment per avaluar i per considerar a més altres tipus de
qüestions, com és el tema del finançament. L’altre de dia de
pagès, el president Antich, -perdonin l’expressió, però és una
manera ilAlustrativa de dir que no va ser ahir, sinó en el moment
de la presentació d’aquesta proposició no de llei, sabem que la
tramitació parlamentària és de vegades un poc lenta i per tant,
poden passar setmanes- el president Antich va reconèixer que
només un 30% dels nins de la comunitat autònoma s’acollien a
aquest programa. 

Donada aquesta xifra, jo crec que ha baixat una mica, perquè
al principi de la implantació del programa era al voltant del
40%, però puc estar equivocada. En qualsevol cas tampoc no és
una bona xifra. Es tracta de com podem incrementar aquesta
cobertura. Això seria per una banda intentar fer actuacions, tal
vegada campanyes específiques als infants d’aquesta edat de la
nostra comunitat autònoma per tal de poder arribar al cent per
cent de la població infantil i que tota aquesta població es pugui
acollir a aquesta nova prestació que du tres anys en marxa. 

Per això precisament el Partit Popular presenta com a primer
punt d’aquesta proposta, instar el Govern de les Illes Balears, a
través de la Conselleria de Salut, a realitzar campanyes de
comunicació específica dirigides als pares i als nins de 6, 7, 8 i
9 anys -que serien les franges d’edat que avui estarien en vigor,
per dir-ho de qualque manera-, i totes les mesures que siguin
necessàries per tal que la cobertura de la prestació d’atenció
bucodental infantil s’ampliï fins aproximar-se al cent per cent.
Sabem que és pràcticament impossible, però almanco que
s’acosti al cent per cent.

Per altra banda, una qüestió nova sorgida fa pocs mesos és
que finalment el Govern de l’Estat, mitjançant una campanya
electoralista, però en qualsevol cas que sigui benvinguda si
comporta beneficis per als ciutadans de les Illes Balears, va
signar un conveni amb la comunitat autònoma per tal de
finançar la cobertura de la salut bucodental, en aquest cas als
infants de 7 i 8 anys. És a dir, infants que tal vegada a altres
comunitats autònomes no tenien aquesta prestació, però que
afortunadament i gràcies al Govern del Partit Popular, a Balears
sí tenien aquesta mateixa prestació. Repetesc, benvingut sigui
aquest finançament de l’Estat que ve a palAliar una mica la
mancança de finançament sanitari de la nostra comunitat
autònoma i ho hem de destacar. 

Però estudiant aquest conveni signat entre l’Estat i la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, ens vàrem
adonar que el finançament només cobreix un percentatge reduït
de la població que tenim a la nostra comunitat autònoma de 7 i
8 anys. Per dir-ho d’una altra manera, quedarien fora d’aquesta
cobertura més de 7.000 nins de 7 i 8 anys de la nostra comunitat
autònoma, d’aquest conveni signat entre el govern del Sr.
Rodríguez Zapatero i el govern del Sr. Antich. 
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Per tant, nosaltres demanam mitjançant aquesta proposta,
seria el punt segon de la iniciativa, que es modificàs aquest
conveni signat per tal que el finançament cobrís el cent per cent
de l’edat entre 7 i 8 anys, més de 7.000 nins i nines de les Illes
Balears queden fora d’aquest conveni i, per tant, no arribaria
aquesta cobertura.

I finalment també presentam un tercer punt. Consisteix que
es modifiqui igualment aquest conveni, atès que la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha estat capdavantera en la
incorporació d’aquesta nova prestació en el sistema sanitari
autonòmic i atès que a dia d’avui els infants d’aquesta
comunitat, i gràcies precisament a la incorporació l’any 2005 de
la nova prestació, tenim els nins de Balears de 6, 7, 8 i 9 anys
que actualment es poden beneficiar d’aquesta revisió anual, per
dir-ho de qualque manera, amb el dentista de manera
absolutament gratuïta i de la creació de la figura del dentista de
família, igual que tenim el metge de família. 

Atès que hem estat capdavanters, que ja ho tenim a la nostra
comunitat, que efectivament el Govern central, tal i com
s’intenta traslladar a l’opinió pública, pugui finançar el cent per
cent d’aquesta prestació a la nostra comunitat autònoma, i
inclouria no només el finançament, com hem vist, de part dels
nins de 7 i 8 anys, sinó també el finançament del cent per cent
del cost de l’atenció bucodental infantil dels nins de 6, 7, 8 i 9
anys. Per tant, creim que seria una mesura adient i que a més
premiaria les comunitats autònomes que han fet feina en aquesta
línia, amb el benentès que es fa des d’una òptica absolutament
preventiva i per millorar un aspecte de la salut infantil dels
nostres nins de Balears.

Bé, aquests són els tres punts d’aquesta proposició no de
llei. Com dic es tracta d’impulsar el Pla d’Atenció Dental
Infantil i esperam tenir el suport de tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Castillo, com a qüestió prèvia a mi m’agradaria..., bé avui
parlam del Programa d’Atenció Dental Infantil, que jo a partir
d’ara li diré PADI per abreujar. Quan es fan aquest tipus de
proposicions i es parla de projectes que normalment no es
desenvolupen ni en un any ni en dos, sinó que és una cosa que
ve d’enrera i té projecció de futur. 

A mi m’agradaria que s’estalviessin algunes referències de
mèrits partidistes, tant pel que fa a l’exposició de motius, com
pel que ha fet vostè ara mateix, després dóna lloc que si és cert
que un govern determinat tira endavant un determinat projecte,
un determinat programa, resulta que aquest programa ja s’havia
preparat, s’havia elaborat o dissenyat en un govern anterior i
com que els governs van canviant jo quasi preferiria, és quasi
una qüestió de voluntat, que siguem capaços de reconèixer les
coses que es fan en el passat i, a més, donar el mèrit quan un
està governant, però també que es reconegui d’on venim. 

Dic això simplement perquè efectivament, si ens posam a
mirar un poc els antecedents d’on varen sorgir aquests
programes d’atenció dental ens hauríem de remuntar a l’època
del govern del pacte, i reconec que a mi em resulta en certa
manera incòmode, estan contínuament recordant les coses que
es varen fer en un moment determinat i que després han estat
continuades per altres governs. És un desig més que una altra
cosa.

Bé, la qüestió és que el PADI es va implantar mitjançant un
decret, com vostè ha dit, quan governava el Partit Popular l’any
2005 i té una programació que va des del 2005 al 2008. Com
vostè ha dit i és conegut, aquesta implantació és progressiva, es
va fent any rere any i s’hi van incorporant nous nins i nines. Des
del nostre grup pensam, crec que així ho està fent la conselleria
i crec que vostès ho feien també, que l’objectiu fonamental
d’aquests programes és aconseguir que tots els nins i les nines,
tots els menors d’aquesta edat, puguin aconseguir tenir una salut
bucodental, independentment de la seva condició social i de la
seva situació. Jo crec que aquests són objectius inclosos en
aquest programa i que s’estan desenvolupant.

Pas ara a analitzar els punts que vostè proposa, dels qual jo
faria una divisió. Pel que fa al primer punt, on parla de la
necessitat de la comunicació dels programes, s’ha de saber i
hem de conèixer que efectivament el percentatge de nins i nines
que reben aquest servei, o que acudeixen a rebre aquest servei
no és el desitjable, no és un bon percentatge, estam parlant d’un
33%, però tal vegada ens fa falta un poc de perspectiva i és
veure d’on partíem i on hem arribat. L’any 2005 quina era la
població que rebia aquest servei?, i estam parlant de
percentatges, per la informació que jo tenc, era al voltant del
10% i ara hem multiplicat per 3 aquest percentatge. 

No és tan important valorar aquests percentatges com pensar
per què no s’han augmentat més aquests percentatges, per què
no s’ha aconseguit que l’atenció abasti el 50% o el que seria
desitjable, que és el cent per cent. Aquí jo crec que hem de
pensar bàsicament en dues qüestions. D’una banda, jo crec que
hi ha un problema de conscienciació de les famílies, considerar
que els temes bucodentals són salut o formen part de la salut, és
una cosa que s’ha d’aconseguir a poc a poc, no està ben arrelada
a la societat. I després la segona seria que, efectivament fa dos
anys que s’està implantant aquest programa i com a tot
programa jove, a tota experiència que comença fa falta donar-li
un poc més de temps.
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Dit això, ens podríem plantejar si nosaltres pensem des del
nostre grup que la feina de comunicació i la feina de campanya
per part de la Conselleria de Salut és satisfactòria o no.
Nosaltres en aquest sentit sí que pensam que, tal i com està
actuant la conselleria, ho està fent bé. Tenim constància que la
informació arriba als pares mitjançant cartes individuals, està
planificada una difusió als mitjans de comunicació i, a més,
també als centres de salut amb els pediatres de família. Per tant,
nosaltres pensam que ara mateix la política comunicativa, de
conscienciació, de difusió de la conselleria és bona i no faria
falta canviar-la. Això pel que fa al tema de comunicació.

Pel que fa al tema de finançament, a mi m’encantaria que el
Govern de l’Estat ho financés tot, m’encantaria poder demanar
convenis perquè es financessin tots els aspectes de la salut,
d’educació, de polítiques socials, etc. Però jo també li faig la
següent reflexió, fa dos mesos, i vostè ho sap perquè
probablement és quan va presentar aquesta proposició, fa dos
mesos que s’ha signat aquest conveni. És la primera vegada que
el Govern de l’Estat, jo no entraré a discutir si és un tema
electoralista o no, fa dos mesos que es firma aquest conveni i
que l’Estat per primera vegada decideix finançar el 50%
d’aquesta atenció entre els nins de 7 i 8 anys. Per tant, és realista
i té sentit ara mateix dir no, tirem enrera aquest conveni i
incloguem en aquest conveni no sé quantes coses. 

Jo penso que el que hem de fer és desenvolupar aquest
conveni, que aquest conveni es dugui a terme, veure quins són
els resultats d’aquest conveni i quan s’hagi de renegociar,
tractar d’incorporar més prestacions per part del Govern de
l’Estat. Per tant, no estic en contra del fons de la seva proposta,
crec que és encertada, el que passa és que jo crec que des d’un
punt de vista fins i tot polític no té cap raó de ser.

Pel que fa a l’ampliació del cent per cent, etc., ara mateix,
vostè ho sap i hem de ser conscients tots, el Govern d’aquesta
comunitat està en un procés de millorar el finançament de la
comunitat, també hem d’esperar a veure què s’aconsegueix amb
això, jo crec que tots els grups polítics d’aquesta cambra estam
d’acord que s’ha de millorar aquest finançament. Per tant,
esperem, i tal vegada d’aquí a un temps determinat podrem
demanar el oro y el moro.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument perquè la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula ja ha donat molts d’arguments que justifiquen el nostre
vot contrari a aquesta proposició no de llei. En relació amb la
campanya de comunicació, coincidim amb la portaveu Sra.
Suárez que la política comunicativa del Govern és adequada,
està arribant i hi ha altres circumstàncies que fan que no
s’acullin a aquest programa tots els nins que ho podrien fer.

I en relació amb el finançament, és evident que hi ha un
procés obert, tots ho sabem, un procés que ha de produir un nou
model de finançament. En aquest nou model de finançament
moltes de les mancances i de les injustícies que han patit les
Illes Balears s’haurien de veure compensades. Per tant, esperam
que sigui aquesta via de finançament la que permeti tenir una
disposició dels recursos adequada perquè la nostra Conselleria
de Salut pugui elegir els programes i els serveis sanitaris que
considera adients posar en marxa i desenvolupar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Torres per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula ja han fet referència a les raons
que donarien base al nostre vot negatiu en contra de la
proposició presentada pel Grup Popular. Efectivament, com s’ha
fet referència, aquest pla conegut com PADI té el seu origen en
un disseny fet pel pacte de progrés i, tot i reconeixent la feina
que es va fer segur que amb la millor intenció per part del Partit
Popular en el Govern, també s’ha de reconèixer d’on vénen les
coses. Per tant, es va dissenyar l’any 2002 quan governava el
pacte de progrés.

En relació amb el pla en concret, és important la seva
implantació, aquesta implantació és progressiva i entre altres
prestacions recull una revisió anual, tractaments d’assistència
bucodental diversos, com pot ser segellat de fissures o fosses,
(...) permanent quan es detectin caries, etc., i tractaments
especials. Però bé, l’únic que podem dir és que és un pla que es
va dissenyar per garantir l’efectiva protecció de la salut
bucodental dels infants perquè no hi hagi diferències, que té un
seguit de prestacions que efectivament és important que els
pares coneguin, però per part de la conselleria ja s’estan fent
comunicacions d’aquests serveis a què he fet referència. De fet,
s’està fent una comunicació individualitzada a través de cartes
i ja es planifica la difusió d’aquest programa als mitjans de
comunicació i als pediatres dels centres de salut, conformement
amb l’augment de la cobertura.

De totes formes, tal i com han dit els altres portaveus, ja hi
ha hagut un augment dels nins que han estat receptors d’aquest
programa, perquè s’ha passat en dos anys d’un 10% a un 33%.
Per tant, hi ha hagut un increment i segur que la conselleria té
les bases que acrediten aquest augment a què he fet referència
en relació amb els percentatges. Podríem parlar de la baixa
adhesió al programa, efectivament hem tingut un increment que
no podem obviar que en cert punt baixa, com ja s’ha manifestat,
és un programa nou. També podríem fer referència a la difusió
del programa d’anys anteriors, els anys anteriors també es
podria haver fet una promoció, una difusió adient, tal i com ara
pareix que es demana per part del Grup Popular, quan justament
va ser un programa publicat l’any 2005, hi ha hagut tres anys
per fer una difusió d’aquest programa. I també com ja s’hi ha fet
referència, s’ha d’incidir especialment en la conscienciació dels
pares de la importància de l’atenció bucodental preventiva en
els nins i les nines.
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Hem de fer referència, per la seva gran importància, al
conveni firmat entre la Conselleria de Salut i Consum i el
Ministeri de Sanitat i Consum del Govern espanyol. Per primera
vegada, i això és important subratllar-ho, s’ha fet aquest conveni
que garanteix un seguit de subvencions i, per tant, unes
prestacions als nins i a les nines en relació amb el programa
d’atenció bucodental. En cap moment abans no es va firmar un
conveni com aquest governant el Partit Popular a l’Estat
espanyol. Va tenir molt de temps de fer-ho i va tenir temps de
fer també un conveni amb el govern del Partit Popular a les
Illes. No hi ha dubte que aquest conveni ha estat celebrat per la
proposant, també és notori i agraïm la menció que ha fet a
aquest conveni, però hem de donar-li la importància que té. Tal
com s’ha dit, ara es demana d’una manera molt ràpida una
modificació i nosaltres creim que hem d’aplicar aquest conveni,
hem de treure profit a aquest conveni que s’ha aprovat fa dos
mesos. I com també s’ha dit, s’està a l’espera de millorar el
nostre finançament autonòmic. Després, una vegada millorat
aquest finançament, ja caldrà valorar el seu impacte sobre el
PADI i sobre tots els programes en marxa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Jo crec que és una altra
oportunitat perduda, hem de posar les coses al seu lloc. A partir
del 2005 en aquesta comunitat autònoma i actualment els nins
de 6, 7, 8 i 9 anys tenen dentista gratis, això d’entrada. Arriben
les eleccions generals i el Sr. Rodríguez Zapatero anuncia que
pagarà l’atenció bucodental als infants, hi ha comunitats que no
ho tenen, Balears ho té, perfecte. Arriba al Govern una altra
vegada el Sr. Rodríguez Zapatero i resulta que aquesta prestació
ve descafeïnada a les Illes Balears, per una banda només els
nins de 7 i 8 anys, i no tots, 7.000 nins de 7 i 8 anys queden fora
i, a més, els nins de 6 i 9 anys que a Balears ja tenen dentista
gratis anualment queden també fora de la prestació. És a dir, si
aproximadament a la comunitat autònoma li costa el dentista
gratis als nins de 6, 7, 8 i 9 anys 1 milió d’euros anualment, el
Sr. Rodríguez Zapatero paga poc més de 200.000 euros i resulta
que és el gran defensor de l’atenció bucodental infantil. 

Resulta que en aquest parlament tots els grups polítics,
excepte el Partit Popular, accepten aquesta situació sense
protestar i a més hem de sentir que amb un 30% de cobertura
estan fent bé les coses. A què jugam? Es poden dir moltes coses,
però almanco s’ha de ser coherent. Si un 30% dels infants
arriben a aquesta prestació alguna cosa es fa malament, abans
era menys, assumim la responsabilitat. Repetesc, és una
prestació nova que ha d’anar in crescendo. A mi no em sona
que fos d’un 10% en el 2005, però pot ser és perquè es va posar
en marxa l’any 2005. En qualsevol cas està malament, facem
feina, i la feina que pot fer el Partit Popular és presentar
iniciatives en aquest parlament. Però no diguem que les coses
es fan bé, la carta personalitzada, ho dic a la portaveu del Grup
Socialista, es fa des del primer dia. Tots els nins amb targeta
sanitària reben aquesta carta. En aquesta comunitat més d’un
30% de persones tenen doble assegurança i hi ha molts de nins

que no estan a les bases de dades de l’ib-salut, del servei públic,
i és un problema. 

Per tant, si no tenim una altra campanya d’informació
afegida s’ha detectat que no arriba al cent per cent dels infants.
L’únic que es pretén mitjançant aquesta proposició és plantejar
a la conselleria que es facin noves actuacions de promoció, de
publicitat, d’informació als pares d’aquests nins que tenen dret
al dentista gratis anual. Si ningú no hi està en contra, almanco
que es voti a favor el punt número 1, ja que és simplement instar
perquè es facin més campanyes per arribar al cent per cent. Però
veig que vostès estan contents si només arriba al 30% de la
població i prop de 30.000 nins d’entre 6 i 9 anys queden fora
d’aquesta prestació. El Partit Popular no està content, li
agradaria que els 30.000 nins de la comunitat es poguessin
afegir a aquesta prestació.

Per altra banda, resulta que també estan contents amb el
finançament que rebem. Senyora portaveu del Partit Socialista,
el Partit Popular quan governava en aquesta comunitat va
demanar reiteradament el finançament de la prestació pel
Govern central. Sap qui governava l’any 2005? Sap qui era el
president del Govern central l’any 2005? I qui era la ministra de
sanitat? Els mateixos d’ara, els mateixos que varen signar
aquest conveni amb un govern diferent del Partit Socialista.
Això es diu electoralisme i partidisme.

Però és igual, el Partit Popular està content, podem parlar de
carreteres també, però crec que no és el tema d’avui. Es nota i
se sent que aquí hi ha una discriminació absoluta a tot allò que
fa olor de Partit Popular. Però és igual, sempre i quan beneficiï
els ciutadans de les Illes Balears i serveixi per millorar la seva
salut i el finançament sanitari, benvingut si és des d’un govern
socialista, però no ens hem d’oblidar dels antecedents. Repetesc,
no estam contents amb el finançament perquè deixa fora prop de
20.000 infants que tenen dentista gratis, nins de 6 i 9 anys
actualment, i deixa fora 7.000 nins que inclouria la prestació i
el conveni de 7 i 8 anys. Per tant, ni estan bé les accions de
comunicació i d'informació als pares, ni està bé el finançament.
I vostès ho pensen i no ho volen dir, ho diuen però d’una altra
manera: és igual, però com que mostrarem els peus val més no
aprovar aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors dels partits polítics que integram aquesta
Comissió de Salut, si actualment només arribam a un 30% dels
infants entre 6 i 9 anys d’aquesta comunitat que tenen dret al
dentista gratuït cada any, alguna cosa falla, o diguem que no
falla res, però hem de fer alguna cosa més per poder
incrementar aquestes cobertures i acostar-nos al cent per cent.
Jo crec que és una obligació per part nostra demostrar aquesta
situació, però sobretot una obligació del Govern, no ens hem de
quedar quiets ni acontentar-nos amb aquestes dades i aquest
finançament. Jo crec que hi ha molt poca ambició, o tal vegada
volen quedar en aquest 30% perquè efectivament el Sr.
Rodríguez Zapatero no ens millora el finançament sanitari i
d’aquesta manera deixen de mostrar els peus?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Castillo.

Passem, doncs, a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 3124/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor 7, vots en contra 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3124.

Passem al segon punt de l’ordre del dia, si els sembla bé,
que són les preguntes RGE núm. 1950, 2782, 2783, 3109, 3110
i 3111.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat de la Sra. Maria Rosselló
Martorell, el Sr. José Enrique Rius i el Sr. Juli Fuster.

I.1) Pregunta RGE núm. 1950/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ús de l'hospital de Ca'n Misses quan
s'hagi construït el nou hospital.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 1950, relativa
a l’ús de l’hospital de Ca’n Misses quan s’hagi construït el nou
hospital, té la paraula l’Hble. Sra. Carme Castro, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, saludar el Sr. Conseller i donar-
li les gràcies i als membres del seu equip que han vingut per
contestar aquestes preguntes.

Li volia preguntar al Sr. Conseller, donat que, precisament
ahir va sortir en el BOIB, sortia una convocatòria per a un
concurs d’idees per fer el projecte del nou hospital de Ca’n
Misses i parlen d’englobar-hi l’edifici actual i que sigui tot un
complex sanitari, ja li vam preguntar una altra vegada en el Ple,
però no ens va concretar, i potser com que ara ja ho té una mica
més clar, encara que tampoc no ho hem vist a l’esborrany del
pla funcional, no especifica quin ús es donarà a l’actual edifici,
voldríem que ens expliqués avui quin ús donaran a l’actual
edifici de l’hospital de Ca’n Misses quan estigui fet el nou.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, pot contestar quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies Sra. Diputada. Com vostè
sap, l’edifici actual de Ca’n Misses és un edifici que té 24 anys,
que ha sofert diverses reformes, intents de modernització; hi ha
parts que s’han fet noves i que, per tant, és un edifici que
arquitectònicament no és vell, es pot utilitzar i, com vostè sap,
nosaltres vàrem fer la promesa de fer un nou hospital a Eivissa
i per tant nosaltres hem donat passes. Quines passes hem donat?

Hem fet un pla funcional amb els professional que defineix
una ampliació de cartera de serveis i dins aquesta cartera de
serveis el que nosaltres volem és que, evidentment, com que
l’edifici antic ha de tenir una utilitat pel que serà el nou, no sé
si li acabarem dient complex, hospital o el que sigui, doncs
nosaltres el que hem fet, i ha sortit publicat en el BOIB, un
concurs d’idees en què volem que els tècnics ens ajudin a
concretar el que diu el pla funcional. És a dir, edifici nou, edifici
antic, anem a veure com és millor donar cabuda al que diu el pla
funcional.

Evidentment, nosaltres ja hem expressat que una part
d’aquest hospital, diguéssim antic, hauria de tenir un ús de tipus
amb llits de mitjana i llarga estada, però evidentment el que es
pugui ficar a la part antiga de l’edifici vendrà donat un poc per
com a través del concurs d’idees s’aplica el pla funcional.
Evidentment, en aquesta part antiga s’hi poden arribar a ficar
moltes coses.

Nosaltres pensam que és millor, i per això hem fet un
concurs d’idees, perquè no volem que només es disseny un
edifici, sinó que volem que amb el concurs d’idees el pla
funcional de les necessitats de l’illa d’Eivissa de tipus sanitari
es puguin integrar agafant l’edifici nou i l’edifici antic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Conseller. Sra. Castro, en torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, des del nostre grup
defensam que el principal ús d’aquest edifici ha de ser
sociosanitari, per a malalts de mitjana i llarga estada. Bé, per les
característiques de la societat no explicarem aquí una altra
vegada l’embelliment, l’edat mitjana, que s’arriba a edats
avançades en bon estat, però molts malalts necessiten ingrés, i
de fet un dels problemes que té Ca’n Misses és l’ocupació per
part de pacients de mitjana i llarga estada de llits que serien llits
d’aguts. I per evitar això, precisament, encara que molts
pacients es deriven a l’hospital residència assistida de Ca’s
Serres, amb el qual mantenen vostès el conveni que va firmar
l’anterior govern, però evitaríem tenir l’ocupació tan alta que es
té de pacients ancians i crònics que no fan més que augmentar
la preocupant saturació que pateix l’hospital.
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Li demanaríem que s’hi donés un ús sociosanitari
majoritàriament a aquest edifici quan estigui fet el nou hospital.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té la paraula, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, miri,
nosaltres estam convençuts com vostè de les necessitats
diguéssim sociosanitàries dels habitants d’Eivissa i també de
Formentera, però crec que no hem de córrer, tenim un pla
funcional, tenim una instalAlació que ja existeix, tendrem un
espai físic nou i el que hem de decidir és què és el que es
quedarà l’edifici antic i què és el que es fa a la part nova.

Li posaré un exemple, jo físicament no ho conec, però sé
que s’ha fet una àrea d’hemodiàlisi fa bastant poc temps, tal
vegada no l’hem de tocar de lloc, no ho sé, però és a tipus
d’exemple. Si ens aconsellen els tècnics que és bo deixar-ho, ho
deixarem, el que sigui millor funcionalment per a l’hospital, que
estigui a l’edifici nou, estarà a l’edifici nou. Realment
necessitam tot l’equipament actual de Ca’n Misses per a llits
sociosanitaris? Tenc els meus dubtes personals, m’agradaria
això confrontar-ho amb números i amb necessitats.

És millor posar consultes externes a l’edifici antic o al nou
edifici? Són preguntes que tots ens hem de fer i crec que ara
hem donat dues passes, que crec que són molt importants, que
és el pla funcional, fet amb professionals, hem tret el concurs
d’idees perquè ens ajudin a assemblar dins el projecte funcional
els dos edificis. Anem per passes, el que al final hi haurà a una
banda i a l’altra, jo crec que el temps i els tècnics ens ajudaran
a definir-ho. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3109/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a escoleta a l'hospital de Ca'n Misses.

Seguint amb aquest ordre que hem establert diferent, ara
passem a la pregunta RGE núm. 3109, relativa a l’escoleta de
l’hospital de Ca’n Misses i té la paraula l’Hble. Sra. Carme
Castro, per un temps de deu minuts, la pregunta relativa a
escoleta de l’hospital de Ca’n Misses.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, bé, la setmana passada va
haver-hi un debat en aquesta comissió, una proposta que
presentava el nostre grup per construir escoletes en els diferents
hospitals de les Illes i bé, va quedar ben clara la postura dels
diferents grups, no estan d’acord amb les guarderies laborals,
pensen que ja hi ha una xarxa social d’escoletes, però pensam
que l’hospital de Ca’n Misses és una reivindicació feta durant
molt de temps pels treballadors i per la junta de personal,
concretament. A l’anterior legislatura es va estudiar el tema, es
va intentar posar i es varen tenir ja converses molt avançades
amb l’ajuntament per a qualque tipus de conveni, i m’agradaria
saber si el Sr. Conseller contempla aquest servei a l’hospital de
Ca’n Misses o ja que, bé, ara ha canviat la situació i ja estam
parlant d’un altre hospital nou, o almenys si es té previst per a
l’hospital nou.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de rèplica, contesta el Sr.
Conseller, també per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, he tengut
oportunitat de llegir el debat que hi va haver aquí, crec que era
la setmana passada, crec que era un debat no estrictament
sanitari, sinó un poc de filosofia educativa en centres,
d’escoletes de 0 a 3 anys. Sàpiga vostè que en el nou pla
funcional sí que està contemplat com a una possibilitat fer una
guarderia, apareix aquesta possibilitat. És a dir, es pot
contemplar dins el projecte arquitectònic que hi pugui haver
espais disponibles a un edifici o a un altre per a aquesta idea.

És un tema que crec que haurem d’estudiar en el seu
moment, crec que el debat de la setmana passada és enriquidor;
crec que tothom comparteix la idea que és oportuna la necessitat
de conciliar vida laboral i familiar o, com deia la Sra. Suárez
que li agrada més dir conciliar la vida personal, crec que dins la
línia filosòfica nostra hi ha que és adient posar escoletes prop
d’on es necessitin i que el Govern desenvolupa un pla per crear
xarxes d’escoletes públiques de 0 a 3 anys amb uns determinats
criteris.

El nostre govern defensa la idea que l’educació infantil no
ha de tenir un caire assistencial sinó més bé educatiu i que
contempla, com diu la LOE, que aquesta etapa de 0 a 3 anys és
una etapa educativa i no assistencial. Crec que nosaltres estaria
previst un espai, però crec que la decisió de fer-ho o no vendria
donada per tota aquesta sèrie d’argumentacions que jo li he
posat damunt la taula. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Castro.
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LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una bona notícia que es
contempli ja un espai en el nou hospital. No repetirem aquí el
debat de l’altre dia, però com va argumentar la nostra portaveu,
la Sra. Castillo, no es tracta d’un debat educatiu, com vostè diu
tampoc no és un debat sanitari pròpiament, però crec que
conciliar la vida familiar i laboral és important i com vostè diu
que estiguin els serveis el més prop possible dels usuaris i, en
aquest cas, com va argumentar la nostra portaveu, el tema de
lactància materna, mares que treballen i estan encara lactant els
seus fills; tenim el problema de les guàrdies i, sobretot, també
seria un servei que faria molt atractiu venir un mes, que podria
fer atractiu venir a treballar a Eivissa per a gent de fora, que no
té família i que no sap on deixar els seus fills quan fa feina,
sobretot en horaris com els de la sanitat, i que tal vegada la
guarderia que els toca, doncs està molt lluny de la feina o fins
i tot dels seus domicilis.

Com li dic, és una bona notícia que contemplin l’espai i
esper que l’esperit sigui de mantenir aquest servei. Moltes
gràcies, i de crear-lo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri, només
per afegir com a argument, perquè de vegades es diu, s’utilitza
l’argumentació de la lactància materna, crec que les escoletes de
0 a 3 anys, el que ens diuen les estadístiques, les dades, és que
les parelles o les persones duen els seus fills per més variables
que el lloc on fan feina. I ara li donaré xifres actuals del que
passa a Son Llàtzer, que és un exemple que es posa i crec que,
com a mínim, ens hauria de fer reflexionar.

La guarderia de Son Llàtzer és un espai que s’habilita
perquè una empresa privada dugui una escoleta, en aquest cas,
una guarderia. Què passa amb els nins de 0 a 1 any? 90%
d’ocupació. Entre 1 any i 2 anys? 80% d’ocupació. I amb nins
de 2 a 3 anys? Només un 40%. Vull dir que estam parlant d’una
guarderia, en aquest cas de l’hospital de Son Llàtzer, que queda
enfora del que passa; vull dir que si ens traslladam a nivell
privat aquestes xifres de cobertura en nins de 2 a 3 anys són
molt més altes.

Avantatges? Doncs, sembla que l’oferta-demanda no acaba
d’encaixar, com a mínim a Son Llàtzer, simplement ho dic
perquè tal vegada són dades que poden fer reflexionar. I
després, si volen parlam de preus, els preus són absolutament
preus d’una escoleta privada que poden trobar a qualsevol lloc
de Palma. O sigui en l’aspecte preus no afegeix avantatges per
als pares o les mares.

Ho dic simplement per dades, jo no les coneixia i quan les
he conegut doncs com a mínim em fan pensar; si a una aula de
2 a 3 només actualment hi ha un 40% de cobertura, perquè el
60% són places que no s’han cobert, doncs com a mínim ens ho
hem de pensar.

Sé que l’altre dia es va dir i jo crec que hem de veure també
si hi ha una demanda sentida, però que evidentment hi ha pares
que decideixen deixar-los més prop de ca seva. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3110/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a problemes d'aparcament a l'hospital de
Ca'n Misses.

Continuem doncs amb les preguntes de la Sra. Castro, i ara
passem a la pregunta RGE 3110/08, relativa a problemes
d’aparcament a l’hospital de Ca’n Misses. Té la paraula Sra.
Castro per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, volem saber quines mesures
pensa prendre la Conselleria de Salut per resoldre el greu
problema d’aparcament que pateix l’hospital de Ca’n Misses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri,
nosaltres a curt i a mig termini, a curt termini no pensam
adoptar més decisions que intentar que l’espai que en aquests
moments poden disposar els treballadors o els usuaris tenguin
un ús més racional.

Per les notícies que nosaltres tenim, hi havia un solar que la
gent utilitzava per a aparcament i en aquests moments el
propietari l’ha tancat, i per tant els usuaris no el poden utilitzar.

Dins el que correspon a la Conselleria de Salut, que és donar
prestació sanitària, tenim un espai que a través dels anys s’ha
declarat insuficient i que, per tant, nosaltres anam a mirar la
solució més a mig termini, a solucionar el problema quan
existeixi el nou hospital.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això ja no són tan bones
notícies com la de l’escoleta, perquè realment el problema és
greu. Jo no sé si el Sr. Conseller, supòs que no l’ha patit, no sé
si el coneix, pel que m’ha dit que no coneix el servei
d’hemodiàlisi, tampoc no deu conèixer molt bé l’hospital,
perquè no ha visitat gaire vegades Eivissa, que jo sàpiga,
almenys com a conseller, i realment el problema de
l’aparcament és important, Sr. Conseller.
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La solució que va donar el gerent de l’àrea de salut va ser
que aparquessin a uns aparcaments que hi ha a la piscina
municipal, si també poden aparcar a l’aparcament de GESA o
anar a peu o anar amb autobús, però això no és solució. I a curt
termini vostè diu que no té previst res i que a mig termini, quan
es faci l’hospital. Això jo crec que serà a llarg termini, perquè
si hem d’estar quatre anys, com a mínim, amb els problemes
que patim i els pateixen els usuaris, els pateixen els
professionals i els pateix l’ambulància quan no pot sortir
d’urgències perquè està bloquejat el pas i es passa estona i
estona fins que es retiren els cotxes per part de la grua. I jo crec
que és un problema al qual han de donar una miqueta d’atenció
i qualque solució sobretot, perquè és un greu problema. En el
carrer de pujada està prohibit aparcar, però ja es comença a
aparcar després de la parada de l’autobús, fins i tot dins el segon
cinturó, a la corba d’entrada al segon cinturó hi ha cotxes
aparcats.

Vostè deu saber que a l’anterior legislatura hi havia un solar,
el solar que està aferrat que es feia servir d’aparcament. Ara no
sé per què aquest solar està tancat. Jo li demanaria al Sr.
Conseller, que ja sé que no és una de les seves virtuts, però que
intenti negociar amb el propietari o amb l’ajuntament, que
cerquin una solució. L’ajuntament ha de cercar qualque solució,
en el Ple de l’ajuntament el nostre grup municipal ha fet aquesta
pregunta moltes vegades, pràcticament a cada ple; és que és un
problema que pateix tothom, a Vila, a tota l’illa, tothom que ha
d’anar a Ca’n Misses. I bé, posin autobusos o cerquin qualque
solució, o anirem a peu evidentment, però desgraciadament hi
ha molta gent que no hi pot anar. I és un problema greu, li
asseguro, Sr. Conseller, bromes a part. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, aquest
conseller no posarà autobusos, això no és una competència
nostra. Nosaltres en el que sí treballarem és que es pugui fer una
utilització més racional de l’espai que hi ha disponible dins el
recinte.

Venc a dir, em deixa parlar?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, deixi parlar.

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

Si li pareix bé i el conseller diu el que troba que ha dir, no el
que a qualcú li agradaria escoltar.

Crec que nosaltres hem d’intentar racionalitzar l’ús que es
pugui fer per persones amb discapacitat, l’ús de l’ambulància,
etcètera. Els treballadors que fan feina a urgències que tenguin
un espai, però ja hem parlat amb l’ajuntament perquè miri de
trobar una solució. Però crec que no és la Conselleria de Salut
que ha d’habilitar de quina manera els ciutadans d’Eivissa
puguin aparcar, a Palma o a Son Dureta passa exactament el
mateix, hi ha una part d’aparcament que utilitzen els
treballadors i una part que poden utilitzar colAlectius que tenen
problemes de mobilitat, etcètera.

Però, evidentment, com vostè diu, hi havia un solar al costat
que la gent utilitzava i el propietari, en funció dels seus
interessos, en aquest moment ho ha tancat. Evidentment, és un
problema perquè la gent hi ha d’anar, però hi ha diverses
maneres de solucionar-ho, que crec que l’autoritat municipal
doncs és un tema que nosaltres ja li hem traslladat la nostra
preocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3111/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'ampliació del servei d'urgències
de l'hospital de Ca'n Misses.

Passem doncs a l’última pregunta de la Sra. Castro, que és
la RGE núm. 3111/08, relativa a obres d’ampliació del servei
d’urgències de l’hospital de Ca’n Misses. Té la paraula la Sra.
Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, el Sr. Conseller va anunciar a
una pregunta, em sembla que va ser d’un membre del seu grup,
en el plenari, que es faria una ampliació del servei d’urgències,
entre d’altres reformes de l’hospital. Això va ser cap al mes de
setembre i volíem saber amb quin estat es troben aquestes obres
d’ampliació del servei d’urgències de l’hospital de Ca’n Misses.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè sap les
obres de la zona d’urgències varen començar dia 14 de març, fa
un mes i mig, i està previst que finalitzin a principis de juny.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Conseller. Sra. Castro, en torn de rèplica, té la
paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Bé, Sr. Conseller, esperem que acabin a principis de juny. El
que li puc dir és que potser sí que fa falta que visiti una mica
més l’hospital i vostè mateix vegi sobre el terreny com van les
coses. Aquest matí ningú no feia feina a les obres d’urgències,
de l’ampliació d’urgències, que es fa on hi havia l’antic servei
d’hemodiàlisi. La setmana passada tampoc no es feia feina i
aleshores m’agradaria que m’expliqués com pensen acabar
aquestes obres a principis de juny.

Vostè coneix perfectament la demanda i la pressió que
sofreix el servei d’urgències de Ca’n Misses durant els mesos
d’estiu i bé, m’agradaria saber com es farà feina allà si no estan
acabades aquestes obres, que, com li dic, al ritme que van, si és
que van a qualque ritme, que ho dubto, no s’acabaran en aquesta
data. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo ho sent molt, jo
tenc informació del Servei de Salut, que en aquests moments jo
m’he de fiar del que em diu el Servei de Salut i he de posar en
dubte el que vostè manifesta. És una obra que ha començat dia
14 de març, que finalitzarà a principi de juny, i bé, el que pretén
aquesta zona, com vostè molt bé sap, és disposar de més metres
quadrats per atendre millor les persones que acudeixen al servei
d’urgències.

Això surt de l’antiga zona d’hemodiàlisi, on hi havia una
superfície superior als 700 metres quadrats i una part d’ella serà
ampliació i millora del servei d’urgències, que passarà a tenir de
770 metres quadrats a tenir 1.080 metres quadrats; és a dir,
tendrà un guany de 300 metres, que venen a ser un 35% de
metres quadrats, el que permetrà una unitat d’observació
polivalent, passant de 6 a 15 les unitats de boxes i per tant
multiplicarà per 2,5 l’espai que s’utilitzava per a aquest tipus de
pràctica assistencial.

A la vegada, a l’altre costat es fa, s’amplia la zona per a
atenció a l’usuari i la part que s’utilitza per donar informació i
facilitar els trasllats dels malalts.

Evidentment, són unes obres que aconseguiran millorar les
condicions de treball dels professionals i per tant aquestes obres,
que ara nosaltres hem decidit fer, facilitaran la feina dels
professionals i poder atendre millor els ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2782/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ús de l'antic hospital Verge del Toro.

Passem, doncs, a la pregunta RGE núm. 2782/08, relativa a
l’ús de l’antic hospital Verge del Toro. Té la paraula l’Hble.
Sra. Antònia Gener, i millor, Sra. Gener que es posi aquí i així
la veurem més fàcil. Quan vulgui té la paraula per un temps de
deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots, i Sr.
Conseller, benvingut vostè i el seu equip.

Sr. Conseller, li volíem demanar la nostra preocupació sobre
l’estat que es pugui trobar avui l’antic hospital de Verge del
Toro. Han passat dotze mesos del trasllat al nou hospital Mateu
Orfila i ens preocupen, com li deia, moltes coses entorn de
l’estat com ha quedat aquest hospital, avui és un edifici buit. I
primerament ens preocupa que no s’ha definit l’ús, també ens
preocupa el temps que es torba a definir aquest ús; no sabem en
quin estat de conservació està i que ens preocupa, per tant, que
pugui entrar en un deteriorament, que a més açò ens dugués a un
abandó de l’edifici que podria ser d’alguna forma perillós.

Tampoc no sabem si ja s’han fet els estudis de necessitats
sociosanitàries a nivell de Menorca, sabem que s’està fent un
pla sociosanitari per part del consell insular; però quin tipus de
coordinació hi ha i per tant si també es preveu que sigui un
centre sociosanitari, com s’havia dit.

Tampoc no sabem si ja s’ha estudiat la viabilitat d’aquest
edifici perquè pugui ser un centre sociosanitari; les reformes que
açò pot costar i també la viabilitat que un edifici de les
característiques que és l’hospital Verge del Toro pugui albergar
un centre sociosanitari.

I també ens preocupa que la titularitat d’aquest hospital és
de la Tresoreria General i per tant voldríem saber quines
gestions s’han fet per a la compra o per a la pròrroga d’aquests
en referència a què pugui ser, en tot cas, un centre sociosanitari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Té la paraula el Sr. Conseller, per
contestar, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri, aquest
tema és un tema que ja hem tengut l’oportunitat de debatre en
comissió i en sessió plenària, és un tema que ve d’enrera, que en
aquests moments els arguments que li puc traslladar són
bàsicament els mateixos. Vostè sap que el destí final d’aquest
edifici no només depèn de la Conselleria de Salut sinó que
també depèn d’altres institucions afectades. Com vostè ha dit,
el matís és que no feim un nou pla sociosanitari, sinó una revisió
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i una actualització del Pla sociosanitari de Menorca, que
nosaltres ja vàrem subscriure un conveni amb el Consell Insular
de Menorca de, crec que era, 12.000 euros per fer aquesta
revisió a través del Consorci sociosanitari que encara no està
finalitzat i, per tant, estam a l’espera que ens diguin exactament
quines necessitats sociosanitàries té l’illa de Menorca. Crec que
a dia d’avui no podem descartar cap tipus d’ús per a aquest
edifici, però hem d’esperar a tenir més elements damunt la
taula. Sí que em permetrà que recordi que com a mínim hem
pres una decisió, que és donar una utilitat a l’edifici annex, que
serà una realitat, un centre de salut nou que podrà gaudir una
part dels ciutadans i de les ciutadanes de la zona de Maó, que
crec que amb una inversió que consider que està ben feta es
podrà tenir un nou centre de salut en poc temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Gener per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament aquest és un tema que
ve de molt enrera, fins i tot des d’abans del trasllat ja es parlava
de quin seria l’ús, però veim que açò no avança i continuarem
demanant-ho totes les vegades que faci falta perquè, entre
d’altres coses, ens preocupa que aquest hospital, com a edifici
buit que és ara, com li deia, entri en un procés de deteriorament
que pugui ser d’alguna manera perillós i, per desgràcia, tenim
experiències a Menorca, concretament a Maó amb l’Hospital
Militar que va quedar totalment buit i que avui en dia és un
hospital en ruïnes. Esperem que no sigui així, però d’alguna
manera sí que li agrairíem que acceleri tots els tràmits que pugui
per açò pugui ser una realitat com més aviat millor.

I efectivament l’annex ja té un ús, és un ús que van proposar
també des del Partit Popular i supòs que, bé també ho duen al
programa electoral altres formacions polítiques, i finalment s’ha
posat en marxa i s’ha descartat el Cap de Creus, però de totes
formes, i ja que ho ha esmentat, aquest annex, com a centre de
salut, du un important retard en les obres, es va dir que el mes
de març estaria en funcionament i estam a finals d’abril i encara
no està. Esperem que prest es posi en marxa i, de totes maneres,
sí que ens agradaria saber quines mesures es prendran per a la
conservació i no deteriorament d’aquest edifici, del que és
l’hospital mentre no se li doni un ús o no s’entri en un procés de
reforma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la paraula,
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta; gràcies, Sra. Diputada. LI he
comentat que estam revisant el Pla sociosanitari, estam pendents
de l’informe que elabori el Consorci sociosanitari, el que
puguem fer al final amb l’edifici no depèn només de la
conselleria de Salut, sinó que també depèn d’altres institucions
i, per tant, fins que no tenguem aquesta informació no prendrem
cap decisió. Hem pres les decisions que podíem prendre, com és
convertir l’annex en un centre de salut. És veritat que de la
possible utilització sociosanitària de l’edifici de Verge Toro
se’n parla des del 2005, la veritat és que jo no he trobat cap
estudi seriós dins la conselleria per a la valoració de crear un
equipament sociosanitari. Permeti’m el comentari que si al final
no haguéssim donat l’ús, com a centre de salut, a l’annex de
Verge Toro, com a centre de salut, li puc assegurar que el centre
de salut de Cap de Creus hagués obert les seves portes molt més
tard del que ho farà. És veritat que du un parell de mesos de
retard respecte del que era la nostra intenció, però comparar un
parell de mesos amb un parell d’anys, per a mi hi ha una petita
diferència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2783/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ús de l'antic hospital Verge del Toro.

Passem, doncs, a la darrera de les preguntes, que és la RGE
núm. 2783/08, que es deia “l’ús de l’antic hospital Verge del
Toro”, el títol de la qual ha estat modificat per la diputada que
la va formular, la Sra. Gener, i que ara es diu “servei de
tractament de quimioteràpia al centre de salut de Canal Salat de
Ciutadella de Menorca”. És així?, no?

(Pausa)

Sra. Gener, vostè no va formular una pregunta que diu:
“Quan creu el Govern que es podrà iniciar el servei de
tractament de quimioteràpia al centre de salut de Canal Salat a
Ciutadella de Menorca?”

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, sí, però que substitueixi aquesta no, perquè, de fet ...
avui, a més també a l’ordre del dia hi són les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, sembla que el seu grup ha fet aquesta modificació
correctament en el sentit, però no, no és que modifiqui la
pregunta, sinó que el títol estava equivocat, perquè el títol no
feia referència a això que vostè diu al contingut de la pregunta,
sinó que el títol era el mateix que el de la pregunta anterior,
llavors jo crec que el seu grup ha fet aquesta modificació que no
canvia res del sentit de la pregunta, sinó senzillament el títol per
aclarir que és diferent de la que ha fet abans. O sigui que, en
realitat, la pregunta és exactament la mateixa.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

Cap problema, cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Aclarit això, té la paraula, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em permetrà, però, el
conseller, que li faci un petit comentari referent encara a l’ús de
l’hospital Verge del Toro perquè, de fet, així ho tenia previst. És
simplement de cara a l’ús -i després parlarem de la
quimioteràpia- perquè és un tema que ens interessa molt-, és el
fet que, com vostè sabrà, també, per part de la presidenta del
Consell Insular de Menorca, la Sra. Joana Barceló, també es va
proposar que l’Hospital Verge del Toro pogués ser la ubicació
per albergar un parador nacional. I a mi m’agradaria saber quina
opinió en té el conseller, que s’hagi pres aquesta decisió al
marge dels plans de la Conselleria de Salut.

Per una altra banda, com indica aquesta pregunta que vaig
fer en un altre moment, però que veig que m’han afegit aquí,
ens interessa saber, al centre de salut del Canal Salat, quan
s’iniciaran aquestes sessions de quimioteràpia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Respecte de la introducció que vostè ha fet, jo ja li he dit que la
decisió final depèn de diverses institucions, l’edifici on està
situat no és propietat de la Conselleria de Salut, sinó de la
Tresoreria de la Seguretat Social, és veritat que hi ha hagut una
proposta que sorgeix des del consell insular, que es troba en
estudi, però que encara aquesta decisió no està presa. Encara no
fa dos mesos que hi ha hagut eleccions generals en aquest país,
que ha guanyat el PSOE i va perdre el PP, i, per tant, hi ha hagut
un canvi de govern i són possibilitats que encara no estan
tancades. Crec que des del punt de vista de la Conselleria de
Salut, l’important en aquests moments és saber quines
necessitats sociosanitàries tendrà l’illa i després introduir on
s’han de ficar. 

En relació amb la part de la pregunta de quan creu el Govern
que es podrà iniciar el servei de tractament de quimioteràpia al
centre de salut de Canal Salat, segons els meves informacions
aquest servei està en marxa des de dia 2 d’abril d’enguany. Va
començar amb dos pacients i a poc a poc s’hi aniran incorporant
més persones. Actualment atén dotze persones a la setmana i
l’objectiu final és que la gran majoria de malalts que reben
quimioteràpia, que són provinents de Ciutadella i de la zona de
Ferreries, sempre que tècnicament sigui possible i aconsellable
puguin rebre aquest tractament a Ciutadella, a Canal Salat, i
evitar els desplaçaments que puguin tenir cap a Maó.

I, si em permet, anunciar, ja que som aquí, que dia 5 de
maig, la setmana que ve, s’incorpora el quart oncòleg a l’illa de
Menorca que estic convençut que per a vostès és una excelAlent
notícia i m’agradaria que això fos reconegut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Gener, atès que tenim un escrit signat per vostè en
aquesta mesa, en el qual ens demana aquest canvi de títol, jo li
prego que s’ajusti al contingut d’aquesta pregunta. Gràcies. Té
la paraula en torn de rèplica.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. Sí, Sra. Presidenta, així ho farem. Em primer
lloc, unes paraules d’agraïment per al Sr. Conseller, per poder
haver fet efectiva la incorporació d’aquest quart oncòleg; des de
les illes menors la falta d’especialistes és greu i sobretot en una
especialitat com és el càncer, en què sempre hi ha hagut una
gran falta i, per tant, no ens cauen els anells ni prop fer-hi per
agrair-li els esforços que hagi fet vostè i els gerent de l’Ib-salut
de Menorca, perquè, en definitiva, el que volem són les millores
prestacions per als menorquins i per als ciutadans en general.

Referent a les sessions de quimioteràpia, quan vaig formular
aquesta pregunta encara no s’havien iniciat i, per tant, també és
un motiu de satisfacció poder saber que ja s’han iniciat, i
l’encoratjam a anar descentralitzant les màximes prestacions
sanitàries cap a la zona de ponent per evitar desplaçaments i per
evitar també, per tant, incomoditats i incrementar, d’alguna
manera, en definitiva, el benestar de tots els ciutadans.

I, simplement i per acabar, jo li pregaria que a l’hora de
definir l’ús de l’hospital Verge del Toro, primer sigui un centre
sociosanitari que un parador, perquè per fer paradors podem
trobar a altres edificis molt més adequats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement agrair les seves
paraules respecte del quart oncòleg, jo crec que quan des de
l’any 2004 es va haver de deixar de fer tractaments amb
quimioteràpia al Canal Salat, a Ciutadella, jo estic francament
content que això s’hagi pogut recuperar i que, evidentment,
després de quatre anys, els ciutadans de Ciutadella i de la zona
de Ferreries, estic convençut que estan molt contents.
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En relació amb el possible trasllat de determinats tipus
d’atenció sanitària a la zona de Ciutadella, va ser precisament
l’any 2002 quan es varen incorporar totes les especialitats
excepte cardiologia i li puc comentar que molt properament
s’incorporarà també la cardiologia a Ciutadella. És voluntat
d’aquest conseller i del Servei de Salut que sempre que
tècnicament sigui possible i sigui el millor per a les persones de
Ciutadella i ho puguem incorporar, així ho farem. L’any 2002
vàrem ser nosaltres que ho vàrem dur, excepte cardiologia; des
de l’any 2004 no es feia tractament de quimioteràpia, ara s’ha
començat a fer, i amb dates molt properes es començarà amb
cardiologia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Havent acabat el torn de
preguntes, hem d’agrair al Sr. Conseller i al seu equip
l’assistència en aquesta comissió. I no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies i bon pont.
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