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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, iniciamos la comisión con el
orden del día de 7 de mayo de 2008. Primero preguntamos si
hay sustituciones.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Miquel Gascón.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Francesc Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bien.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3125/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat a
l'Hospital General.

Pasamos al primer punto del orden del día que consiste en
la Proposición no de ley RGE núm. 3125/08 del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la actividad en el Hospital
General. Tiene la palabra la Sra. Castillo por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Bé, el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta
iniciativa i com veuen té una breu exposició de motius perquè
crec que és un tema del qual ja hem parlat, no només ara sinó
que fa uns anys vàrem haver de parlar d’aquest tema, i que
expressament s’anuncia una vegada més el tancament dels cinc
quiròfans de l’Hospital General i les consultes externes que
actualment es desenvolupen allà per part del Govern del Sr.
Antich. 

Recordem, crec que tots ja ho sabem, però està bé que en
quedi constància en el Diari de Sessions, que això és una
decisió que es va prendre també l’any 2002 quan el president
era el Sr. Antich i la consellera no era Vicenç Thomàs, sinó que
era Aina Salom, tot i que Vicenç Thomàs formava part també
del seu equip. Es varen tancar aquests cinc quiròfans de
l’Hospital General i això va generar una protesta realment
important. El Partit Popular va oferir, per no menysprear
aquesta infraestructura que l’any 2002 tenia tres o quatre anys,
tornar reobrir aquests quiròfans que s’havien tancat l’any 2002,
sobretot perquè tenim una situació sanitària a la nostra
comunitat autònoma, i en aquell moment era probablement més
important, on probablement no tenim la suficiència de recursos
per tal de poder donar una assistència de la màxima qualitat.
Vull dir que des de l’any 2002, quan vàrem rebre les
competències sanitàries, s’ha fet molta feina, no només per part
del Govern del Partit Popular, jo crec que tots els governs que
han gestionat la sanitat en aquesta comunitat autònoma han fet
feina per tal que poguéssim tenir un servei sanitari digne per als
ciutadans de les Illes Balears. 

No obstant això, tenim una situació que encara avui
persisteix, de molta demanda, s’ha incrementat la població de
manera extraordinària, sobretot respecte d’altres comunitats
autònomes i també amb unes llistes d’espera dels ciutadans per
accedir als serveis sanitaris públics i que no és el més desitjable.
És ver que fa un any el Ministeri de Sanitat va reconèixer que
érem de les comunitats autònomes que menys espera tenia per
als ciutadans, però això no vol dir que no haguem de fer feina
per continuar reduint les llistes d’espera.

Bé, dins aquesta situació, tot i que és cert que s’ha obert el
nou Hospital Comarcal d’Inca i dos nous quiròfans a l’Hospital
de Manacor, ens trobam que l’actual govern del Sr. Antich i el
conseller de Salut anuncien el tancament, una altra vegada, dels
cinc quiròfans de l’Hospital General. Uns quiròfans que estan
fent una activitat que en quantitat és molt similar a la que
actualment fa l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, o un poc
inferior a la que fa l’Hospital de Can Misses d’Eivissa. Ho dic
perquè ens adonem de quina és l’activitat que desenvolupen
aquests quiròfans, que només tenen deu anys d’antiguitat i que,
per tant, són perfectament operatius, reuneixen totes les
condicions per fer el que s’està fent, no s’hi fa cirurgia cardíaca,
s’hi fa cirurgia major ambulatòria, que vol dir que en més del
90% dels casos els ciutadans que són operats allà tornen a ca
seva el mateix dia i no han de passar ni tan sols a
hospitalització. Més de 25.000 consultes anuals, que és una
quantitat similar al que es fa a Menorca o a Eivissa. 

Per tant, creim que és una activitat prou significativa i que
difícilment podran absorbir els hospitals de l’illa de Mallorca,
sense evitar que es pugui incrementar la llista d’espera o sense
evitar molèsties per als pacients que avui crec que estan satisfets
amb el servei que ofereix l’Hospital General de Palma. Creim
que és un greu error i s’han donat per part del Govern dos
motius. Un, que s’ha obert l’Hospital Comarcal d’Inca i dos
quiròfans a Manacor. És cert, però tot i això aquesta nova oferta
sanitària no assumeix, ni absorbeix la demanda i ho demostra el
fet que la llista d’espera ha repuntat, tenim pacients de més de
sis mesos de llista d’espera quirúrgica i, per tant, avui que estan
en marxa els quiròfans d’Inca i els dos nous de Manacor, avui
encara no s’ha absorbit el cent per cent de la demanda
necessària a la nostra comunitat. Per tant, creim que és un greu
error tancar aquests quiròfans.

I per altra banda, la segona argumentació que ofereix la
Conselleria de Salut, és que és necessari reconvertir aquest
hospital íntegrament en recurs sociosanitari. Des del Partit
Popular no veim cap inconvenient perquè es pugui fer
compatible l’activitat sociosanitària amb l’activitat quirúrgica
que es fa actualment en els quiròfans, atès que també ho fa
l’Hospital de la Creu Roja i l’Hospital Sant Joan de Déu, que
són hospitals concertats per Sanitat i per la Conselleria de Salut
i no hi ha cap problema, ni hi ha cap incompatibilitat. A més,
tenim l’avantatge que d’aquí dos anys, en teoria i esper que així
sigui, perquè el Govern s’impliqui un poc més en aquesta
qüestió, tendrem l’Hospital de Son Espases ja construït i per
tant l’actual Hospital de Son Dureta, si es negocia amb Madrid,
es pot reconvertir en sociosanitari i tendrem una oferta
d’infraestructura sanitària per convertir en espai sociosanitari,
que lògicament s’ha de definir, però que ens pot ser molt útil i
pot donar molt de benestar als ciutadans.
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Per tant, jo crec que és molt senzill, el Grup Parlamentari
Popular presenta aquesta iniciativa, que simplement insta el
Govern a impulsar i continuar donant activitat als quiròfans de
l’Hospital General i a les consultes externes. Jo no hagués
cregut mai que hauria de presentar aquesta iniciativa al
Parlament, la veritat és que em pareix que és un poc surrealista
que el partit de l’oposició hagi de demanar al Govern que no
tudi infraestructures sanitàries, que doni funcionalitat a
professionals que tenim actualment en servei a l’Hospital
General. Però clar, dins aquest govern, segurament per la
combinació de sis partits que poc tenen a veure ideològicament
entre ells, ens duen a situacions com aquesta, allà on l’oposició
de manera totalment sorprenent, ha de demanar al Govern que
no tudi infraestructures sanitàries i que aprofiti els professionals
que tenim, òbviament en condicions de qualitat i en condicions
de seguretat per als ciutadans, però que actualment s’estan
oferint i que, per tant, es poden continuar.

Aquesta és la iniciativa que presenta el partit, i jo esper que
tots els partits que estan representats en aquesta comissió de
salut, que entenc que es preocupen per la salut dels ciutadans i
volen la sanitat de màxima qualitat per a ells, puguin fer una
reflexió sobre aquesta qüestió i demanar-los si poden votar en
contra d’aquesta iniciativa, el que és equivalent a votar a favor
de tudar unes infraestructures sanitàries, cinc quiròfans que
tenen deu anys i que actualment tenen una activitat de més de
4.000 intervencions quirúrgiques cada any i que hauran de ser
reabsorbides pels distints hospitals de Mallorca actualment i que
lògicament la seva situació de saturació nosaltres posem en
dubte que ho puguin fer sense minvar la qualitat que en aquests
moments tenen els usuaris de la sanitat pública.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per part del Grup Parlamentari Mixt
vol intervenir la Sra. Suárez? Té la paraula per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
relació amb l’exposició de motius, que efectivament és breu
però dóna per estar d’acord en algunes coses i en desacord en
algunes altres, un acord previ que és la constatació d’una
realitat: s’ha produït l’anunci del tancament dels quiròfans i de
les consultes externes de l’Hospital General. En el que estam en
desacord és en les tres afirmacions que es fan a continuació i és
que primer és un greu error, segon, suposa un desaprofitament
dels recursos hospitalaris, i tercer, és un desaprofitament dels
recursos humans.

Jo crec que el tema de fons i és aquí on hauríem d’entrar, és
quina és la funció que té o ha de tenir aquest hospital. En aquest
tema de fons és on sembla que tenim opinions diferents. Per part
del Grup Popular i ho ha comentat ara la Sra. Castillo, vostès
consideren que en aquest hospital s’ha de potenciar l’activitat
quirúrgica, s’han de potenciar les consultes d’especialistes i, de
fet, és el que varen fer vostès durant la passada legislatura a
partir del 2003. L’altra postura és la que té l’actual govern, que
considera que l’objectiu, la planificació que s’ha de donar a
aquesta infraestructura és la de convertir-la en un centre
sociosanitari. És el plantejament que es va fer l’any 2002 i és el
plantejament que es torna fer ara l’any 2008. Estam parlant de
diferents opinions sobre què s’ha de fer en aquest hospital.

Per poder veure la postura que des del nostre grup és la més
adient, jo crec que hem de tenir en compte un poc la conjuntura,
és a dir, quina és la situació, quin és el context en què ens
trobam ara. Dic això perquè és important, jo tenia aquí..., vostè
ho ha dit, el retall de premsa en què criticava aquest anunci,
vostè diu que estam en la mateixa situació que l’any 2002. Jo
pens que des de l’any 2002 a l’any 2008 s’han produït un seguit
de canvis que poden plantejar una nova situació per a aquest
hospital general. Aquest context jo crec que estaria marcat per
tres qüestions. 

D’una banda que l’activitat quirúrgica, vostè diu i ha donat
xifres, és molt important. A nosaltres la informació que ens
consta és que l’activitat no és tan important com vostè diu i, a
més, que té una entitat diferent a la que ha esmentat. En segon
lloc, un segon problema i és que en aquest temps, vostè ha dit
que aquests quiròfans tenen deu anys, sembla ser que hi ha
hagut un escàs manteniment d’aquests quiròfans i el seu
funcionament de cara al futur exigiria una inversió molt
important. I tercer, i jo crec que és l’element més important,
vostè ho ha esmentat, efectivament s’està acabant o s’està
completant la xarxa hospitalària d’aguts. Podem parlar d’Inca,
podem parlar de Manacor, podem parlar de l’àrea quirúrgica de
Verge de Salut i també, com vostè ha esmentat, del futur
Hospital de Son Espases. Per cert i com que vostè ho ha dit de
passada, jo crec que el compromís d’aquest govern en la
construcció d’aquest hospital és absoluta i completa, i l’interès
principal que té aquest govern és que es pugui obrir aquest
hospital com més aviat millor. No crec que pugui acusar aquest
govern de deixadesa en la construcció de l’Hospital de Son
Espases. Per tant, i dit tot això, jo crec que no és un problema
d’error i torn a l’afirmació que feia vostè en l’exposició de
motius, no és un error sinó simplement una decisió, una decisió
de criteri i argumentada. 

En relació amb els recursos humans, vostè parla de
desaprofitament. Bé, a nosaltres el que ens consta és que aquests
professionals, que a més estan informats de quina és la intenció
del Govern, podran continuar fent la seva feina i seran colAlocats
a un altre lloc per continuar fent la seva feina. Per tant, no estam
desaprofitant res. I de la mateixa manera, quan parla de
desaprofitament de recursos hospitalaris, nosaltres pensam que
tampoc no s’està fent això, se li dóna un altre ús a aquesta
infraestructura, un altre ús que seria un centre sociosanitari de
qualitat, un centre sociosanitari amb les millors condicions
possibles.
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Feta aquesta introducció i tenint clar, per tant, que estam
parlant d’una estratègia, d’una decisió, d’una manera de
planificar la sanitat en aquest cas a l’illa de Mallorca, no podem
votar a favor d’aquesta proposició no de llei, però per una raó,
no és com vostè es pot imaginar, de dir no a tot allò que proposa
el Partit Popular, sinó perquè estam d’acord amb l’estratègia i
la planificació que té el Govern en aquest sentit. Una cosa que
crec que és important i en aquest cas diria que me’n refio de la
capacitat del Govern per dur a terme aquest procés de
transformació i és que aquest procés es farà de manera
progressiva i jo esper que es faci de la manera més consensuada
possible, sobretot amb els professionals de l’hospital.

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Unió Mallorquina tampoc no pot votar
favorablement aquesta proposició no de llei per motius evidents
que ja s’han expressat per part de la portaveu que m’ha precedit
en l’ús de la paraula. Aquí estam en una simple qüestió de
prioritats, el govern actual prioritza aquest recurs com a recurs
sociosanitari, i el Partit Popular, legítimament, considera que
s’hauria de mantenir com a recurs de quiròfan i com a recurs de
l’actual ús que s’ha vengut fent fins aquest moment.

És evident que els arguments del Govern són de pes al
nostre mode de veure. És evident que hi ha una xarxa
hospitalària molt més gran de la que hi havia l’any 2002, una
xarxa que evidentment es veurà incrementada i ampliada pel
futur Hospital de Son Espases. I és evident també que molta de
la cirurgia que es fa a l’Hospital General, el 70% segons les
xifres que té el nostre grup parlamentari, és cirurgia menor. Per
tant, una part d’aquesta cirurgia no només es pot fer a la xarxa
hospitalària, en alguns centres de salut també es pot fer aquesta
cirurgia menor.

Per tant, tenim infraestructura més que suficient per
atendre..., evidentment quan tenguem Son Espases estarem en
condicions d’atendre les necessitats de cirurgia que hi ha a les
Illes Balears, concretament a Mallorca. Per tant, entenem que la
priorització de l’Hospital General com a recurs sociosanitari en
aconseguir nou espai per a aquesta funció, és normal, lògica i
entra dins la planificació que ha marcat la Conselleria de
Sanitat. I per altra banda no té res a veure amb la història que
ens conta la portaveu del Partit Popular, evidentment han
d’aprofitar tots els seus torns de paraula per parlar dels sis
partits i de qüestions de pacte, que evidentment no tenen res a
veure amb aquesta qüestió, que ha estat una decisió coherent i
evidentment presa després d’una anàlisi exhaustiva per part de
la Conselleria de Salut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Torres, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres també compartim la
decisió de la Conselleria de Salut en relació amb l’Hospital
General perquè és evident que a la nostra comunitat hi ha una
manca greu de recursos sociosanitaris, fruit de l’escàs
desenvolupament del Pla sociosanitari que es va fer l’anterior
legislatura i es fa prioritari adequar aquests serveis assistencials
a una realitat que ens ve dibuixada per un evident augment de
l’esperança de vida.

Fent un poc de recordatori dels antecedents d’aquesta
situació, hem de recordar que l’any 2003, quan es va inaugurar
l’Hospital de Son Llàtzer, tan la UCI com l’activitat quirúrgica
de l’hospital es va traslladar allà. I a l’Hospital General només
hi han quedat les persones de l’àrea quirúrgica que no accepten
el trasllat al nou centre hospitalari, a pesar de conèixer tots ells
la reconversió de l’Hospital General en un centre sociosanitari.
Una vegada passades les eleccions de l’any 2003, el nou govern
va intentar reorientar l’Hospital General cap a una activitat
d’aguts i potenciar l’activitat quirúrgica i de consultes. No
obstant això, les necessitats de la població i la realitat són
distintes i a inicis de l’any 2007 es va reorientar, això sí,
tímidament, cap a l’activitat sociosanitària.

Volem fer també menció a un parell de dades que són per si
soles mostra que tot allò que s’ha dit per part de la portaveu del
Partit Popular no té relació amb la realitat. Durant l’any 2007
s’han portat a terme 3.893 procediments quirúrgics de baixa o
molt baixa complexitat. El 70% dels procediments són de
cirurgia menor, cirurgia que actualment ja es practica en alguns
centres de salut de la comunitat. D’ells, 1.436 amb recursos
propis i 2.457 amb recursos externs. El rendiment dels quiròfans
oscilAla entre el 27 i el 50%. En relació amb les 1.436
operacions que es fan amb recursos propis de GESMA, s’ha de
destacar que en el cas de la clínica (...) no són intervencions
quirúrgiques pròpiament dites, sinó simples infiltracions.
Tampoc no es poden considerar processos quirúrgics les
actuacions d’estomatologia.

Sobre el desaprofitament dels recursos humans a què fa
referència l’exposició de motius de la proposició no de llei, hem
de destacar el següent. En primer lloc la baixa utilització dels
tres anestesistes de l’Hospital General, considerant el baix
rendiment dels quiròfans i que aproximadament el 40% dels
procediments no precisen sedació ni anestèsia, atès que un dels
problemes de l’activitat quirúrgica és la necessitat d’aquest tipus
de professionals en la nostra comunitat, sembla una mesura
orientada cap a l’eficiència assistencial el seu trasllat a centres
d’aguts on puguin ocupar la seva activitat a ple rendiment.
Mantenir oberts els quiròfans implica tenir llits reservats per a
ingressos de pacients intervinguts, teòricament en la seva
majoria ambulatoris, restant llits a la necessària atenció
sociosanitària de l’illa de Mallorca. No sembla doncs el més
adequat que una vegada acabades les obres d’ampliació dels
quiròfans de Manacor, els seus cirurgians continuïn operant a
l’Hospital General, obligant a desplaçar-se i pernoctar a
l’hospital els pacients i els seus familiars.
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El gener del 2008, el nou equip directiu de GESMA va
iniciar un procés de planificació estratègica per reorientar els
seus serveis en el context sanitari actual, a causa de la
finalització de l’ampliació de la xarxa pública d’hospitals
d’aguts de Mallorca i no faré referència concreta als hospitals,
però també volíem fer menció a aquesta circumstància.

Discrepam de la portaveu del Partit Popular que la política
duita a terme per la conselleria implica que s’aturin activitats
sanitàries. Res més lluny de la realitat. Allò que es busca
precisament és que hi hagi una qualitat en el servei, una
reubicació, uns trasllats i una remodelació que implica la
millora d’aquests serveis a tota la població de Mallorca. En
concret, GESMA ha proposat un trasllat progressiu dels
quiròfans i de consultes externes residuals a la xarxa
hospitalària d’aguts de l’ib-salut. Doncs no podem parlar
d’aturar res, simplement remodelar, reorganitzar. És una decisió
molt meditada, no arbitrària i allà on s’han tengut en compte
tots els factors: humans, recursos materials, assistencials,
etcètera. GESMA i en concret l’Hospital General han iniciat el
procés d’especialització en una atenció sociosanitària integral
de mitjana estada. 

De tot aquest procés, els treballadors han estat informats,
concretament des de la segona setmana de març. S’ha creat una
comissió ib-salut-GESMA amb l’objectiu d’aconseguir la millor
ubicació possible dels metges especialistes. Respecte del
personal d’infermeria, s’han iniciat converses per conèixer les
seves expectatives professionals, i s’han d’iniciat contactes amb
els hospitals de Son Llàtzer, Son Dureta i Inca per a la seva
pròxima ubicació. En definitiva, ningú no perdrà el seu treball.

Com a conclusió, entre altres, podríem dir que l’activitat
quirúrgica que es realitza a l’Hospital General és de baixa o
molt baixa complexitat i rendiment. L’estat de manteniment del
bloc quirúrgic és molt millorable i per a la seva actualització
haurien de fer-se ara inversions no justificades en el context
actual de finalització de la xarxa hospitalària d’aguts. La
disponibilitat de nous espais a l’Hospital General permetrà
realitzar noves infraestructures sociosanitàries, absolutament
necessàries a la nostra comunitat autònoma. A més, està previst
potenciar la consulta d’odontologia per a discapacitats i en cap
cas no suprimir aquest servei, com s’havia dit per part del Partit
Popular. El trasllat de l’activitat quirúrgica permet alliberar fins
a vuit llits per destinar-los a l’activitat sociosanitària, per tant,
serveix de suport assistencial als hospitals d’aguts.

En definitiva, no hi haurà cap tancament, ningú no quedarà
al carrer i el que es farà és millorar la prestació sociosanitària
als ciutadans de Mallorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sra. Castillo, en torn de
contrarèplica té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i benvinguda. Molt bé, tot es
va fer fatal, tot es va fer molt, molt malament la passada
legislatura, tan malament que ara ha vengut el Partit Socialista
a recuperar i a donar més vida a la sanitat de les Illes Balears,
molta vida amb una vaga de nou jornades, de la qual avui se
n’alegra el conseller, perquè ha estat desconvocada, però ens
dóna la raó, bastava amb una telefonada del conseller per
desconvocar-la. Però és igual, es va fer fatal i en aquest moment
es fa tot molt bé.

Jo entenc que vostès ho creguin quan la conselleria i el
Govern els passen papers i els expliquen la situació de les coses.
Però hauran de permetre que des del Grup Parlamentari Popular
no ens ho creguem, no tenim tanta fe en aquest sentit i molt
manco en aquest conseller que deia una cosa a l’oposició i fa
exactament el contrari quan arriba al Govern. Però en qualsevol
cas ens centram en la qüestió.

Es va fer malament, però jo els deman..., és que és tan clar
i tan senzill com fer-nos una sola pregunta: què faran amb les
4.000 intervencions quirúrgiques que es feien en els cinc
quiròfans de l’Hospital General? Perquè posen en dubte fins i
tot les dades, basta veure les memòries aprovades. Sra. Suárez,
no em posi en dubte les dades, basta que se’n vagi a les
memòries, jo ho he fet, ningú més no m’ha donat les dades.
L’any 2003, 812 intervencions; any 2004, 2.511; any 2005,
4.025; any 2006, 4.766. No tenc les dades del 2007 perquè
encara no estan publicades les memòries, però més o manco.
Encara que aquest govern les hagi reduïdes, pot ser perquè no
té interès que tenguin activitat aquests quiròfans, però aquestes
són les dades i jo els faig aquesta pregunta. On aniran aquestes
4.000 intervencions quirúrgiques? A l’Hospital d’Inca? A
l’Hospital de Manacor amb dos quiròfans més? Als centres de
salut he sentit..., centres de salut, això és desconèixer com
funciona el servei sanitari. Els centres de salut estan sectoritzats,
els correspon una població determinada. En canvi l’Hospital
General envia l’activitat als distints hospitals perquè no està
sectoritzat, assumeixen activitat de tota Mallorca.

Per tant, entenc que vostès creguin aquestes excuses perquè
és vestir una decisió que s’ha pres, no d’esquena al Partit
Popular que en aquell moment estàvem asseguts a una taula de
negociació, també d’esquena als professionals. Senyora
portaveu del Partit Socialista, no vengui a dir, o no cregui que
s’ha fet amb els professionals, perquè a mi els professionals
m’han dit que els han ignorat per prendre aquesta decisió i que
fins i tot ho la varen conèixer a través dels mitjans de
comunicació.

En definitiva, deixem d’una banda les formes, jo crec que no
són les més adequades, però responguin, on es derivaran
aquestes 4.000 intervencions i aquestes 25.000 consultes
externes que es fan anualment a l’Hospital General, la mateixa
activitat que l’Hospital de Menorca, pràcticament la mateixa
activitat de l’Hospital Can Misses d’Eivissa. Tothom sap que
això és molt difícil d’absorbir, ja sigui per part de l’Hospital



170 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 13 / 7 de maig del 2008 

 

Comarcal d’Inca o per part dels dos nous quiròfans que s’han fet
a Manacor. Els diré una altra cosa, són capaços en aquests
moments de creure tant aquest govern i afirmar que en aquest
moment des de Manacor, perquè han posat dos quiròfans més en
marxa, no es deriven intervencions a la sanitat privada? I Palma,
que això és més greu per a un ciutadà de Manacor, són capaços
d’afirmar això? Vostès creuen realment això d’aquest govern i
d’aquest conseller de Salut? Jo els puc afirmar que això és així,
amb dos quiròfans més i sense haver tancat encara els cinc
quiròfans de l’Hospital General s’estan derivant a la sanitat
privada intervencions quirúrgiques de l’Hospital de Manacor.

És clar, prendre aquesta decisió és prendre una decisió
d’esquena a millorar la qualitat assistencial de les Illes Balears
i en concret de Mallorca. És, repetesc, tudar una infraestructura
sanitària en la seva inversió corresponent, jo no sé dir quin seria
el preu de construir aquests cinc quiròfans, però sí sé que quan
arribi l’hivern ens trobarem amb suspensions d’intervencions i
no sabrem on les hem de derivar. En aquests moments, així com
funciona l’Hospital General, permet descongestionar la llista
d’espera quirúrgica de menys complexitat dels hospitals més
grans, o més complexos, com pot ser Son Dureta, Manacor o
Inca i dur aquesta activitat menys complexa a aquests quiròfans
de l’Hospital General, a la Creu Roja o a Sant Joan de Déu. Tot
això dóna oxigen al sistema sanitari perquè en moments
puntuals de demanda s’hi pugui donar resposta. Vostès creuen
que no, òbviament vostès tenen la responsabilitat de governar i
els sis partits que conformen el pacte tenen la responsabilitat
d’assumir aquesta decisió. Per això dic que és una situació
sorprenent, demanar que no es tirin a baix cinc quiròfans que
estan plenament operatius, jo no pensava mai que arribaríem a
aquesta situació. Veig que sí, però bé, després de Son Espases
i moltes altres coses que hem hagut de veure durant aquesta
legislatura, crec que no serà la darrera sorpresa.

Una darrera cosa, Sra Marí, la veritat és que és poc higiènic
en democràcia formular una pregunta oral al conseller per
insultar o per criticar a una diputada de l’oposició, i li ho dic
perquè dimarts passat jo no em vaig poder defensar quan vostè
em va criticar per haver dit que se suprimiria el servei de
discapacitat de l’Hospital General... Sí, sí, vostè i el conseller,
me’n record perfectament. Clar, jo no podia intervenir. Ara puc
intervenir perquè ho ha dit una altra vegada, en cas contrari no
ho hagués dit, ho ha dit una altra vegada, ara em puc defensar.
Sra. Marí, aquest...

(Remor de veus)

Perdoni, Sra. Torres, disculpi per la confusió del nom. Jo li
diré que aquest servei es va posar a l’Hospital General perquè
hi havia aquests quiròfans, perquè el servei odontològic als
discapacitats que necessiten un quiròfan, necessiten una
assistència i pensàvem que era la millor situació, que conec molt
bé perquè va ser una decisió personal que va costar molt, i es va
implantar, que això es pugui desenvolupar més?, jo n’estaré
contenta, molt contenta perquè és un gran servei als
discapacitats, tenc dubtes i per això he formulat una pregunta
aquí, en aquesta mateixa comissió, al conseller amb anterioritat
a la seva, la meva encara no s’ha respost, la seva sí, supòs que
per una estratègia parlamentària, poc democràtica -repetesc-, de
criticar una diputada que no pot intervenir. Li ho repetesc, però,
aquest hospital general amb els sis quiròfans i amb els
anestesistes que vostè menysprea tant duen endavant l’activitat

que li he esmentat, 4.000 intervencions, duen endavant aquest
servei odontològic per a discapacitats i duen endavant la clínica
del dolor.

Crec que és un servei important per a la població. Entenc
que vostès no ho vegin de la mateixa manera, però quan acabem
comptarem i veurem realment si la qualitat assistencial ha
disminuït o no. Avui ja tenim un 14% més de llista d’espera,
esperem de veritat que no s’incrementi perquè el Partit Popular,
tot i que és a l’oposició i ha de formular crítiques al Govern,
l’únic que no vol és que empitjori la situació sanitària..

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. 

Hauran observat que hem demanat que posessin l’aire
condicionat, si alguna persona no està confortable, ens ho dirà,
eh?, perquè és una inauguració això de l’aire condicionat en
aquest parlament.

Passem, doncs, a la votació.

Vots a favor de la proposició no de llei? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

8 vots a favor; 9 en contra. Per tant, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 3125/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3335/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a potenciació de la
sanitat pública.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que és
la Proposició no de llei RGE núm. 3335/08, del Grup
Parlamentari Mixt, Eivissa pel Canvi, relativa a la potenciació
de la sanitat pública. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula l’Hble. Sra. Suárez.

Jo li voldria recordar que, d’acord amb l’aplicació de les
normes sobre l’organització i el funcionament del Grup
Parlamentari Mixt en aquesta setena legislatura, la diputada, en
aquest cas, que presenti una proposició no de llei pot esgotar tot
el temps reglamentari en la seva intervenció per defensar la
iniciativa.

Té la paraula, Sra. Suárez.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una pregunta prèvia, en el cas que
no esgoti el meu temps, tendria possibilitat de parlar el company
de grup?

LA SRA. PRESIDENTA:

Farà una intervenció tan curta, de cinc minuts, que doni
temps al Sr. Mayans després a posicionar-se?

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Bé, entenia -tal vegada ho he entès malament- que tenia dret
a deu minuts, o sigui, només tenc cinc minuts?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, en té deu, per això dic, farà una intervenció tan
breu...?

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

No sé què em durarà la intervenció, però simplement és per
tenir-ho en compte perquè si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que si vostè fa una intervenció raonable, Sra. Suárez,
considerarem que s’ha esgotat el temps i ja està.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi, presentam
aquesta proposició sobre la potenciació de la sanitat pública
partint d’una sèrie de premisses. En primer lloc, ja ho vàrem dir
ahir a la interpelAlació que es va fer sobre política sanitària, en
aquest cas referida a Eivissa i Formentera, nosaltres pensam que
la sanitat és un dels pilars bàsics de l’estat de benestar. Jo diria
que, a més, aquesta sensació d’un dret a una prestació sanitària
de qualitat i pública és probablement un dels drets més assumits
pel conjunt de ciutadans i ciutadanes. Respecte de les Illes
Balears, des del nostre punt de vista, jo crec que nosaltres tenim
una bona atenció sanitària, una bona atenció sanitària que ve de
tots els temps, de tots els governs, per tant en aquest sentit no
vull fer cap diferència entre la gestió del Partit Popular i la
gestió d’altres governs, pensam que nosaltres tenim un servei
públic sòlid. Un servei públic sòlid que, lògicament, està
complementat per una sanitat privada que, d’acord amb el que
diu la Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, compleix el
paper dels principis de subsidiarietat i de complementarietat. 

Per part d’Eivissa pel Canvi hi ha un compromís clar, igual
que per part del Govern i del conjunt dels partits que donen
suport a aquest govern, amb la sanitat pública. Aquest
compromís està expressat, per una banda, en els acords que
vàrem firmar amb el Govern, uns acords que dediquen un dels
seus capítols justament a la millora i a tenir una sanitat pública
de qualitat i, per una altra banda, està demostrada a la pràctica
-crec- per la política que fa aquest govern en la construcció de
nous hospitals, amb la millora de l’atenció primària, etc. La Sra.

Castillo feia menció fa un moment al tema de la vaga, crec que
en aquest sentit també estic molt contenta que s’hagi
desconvocat aquesta vaga i crec també que el Govern ha fet un
esforç important perquè això sigui així, i l’estava fent, a més,
des de fa temps, des que es varen -diríem- començar les
negociacions. Per tant, aquest compromís és clar.

Nosaltres pensam que la sanitat pública té bàsicament dos
reptes. Per una banda, atendre les necessitats de la població i
fer-ho amb uns serveis de màxima qualitat, uns serveis que jo
diria d’excelAlència i, per una altra banda, crec que la sanitat
pública ha d’anar dirigida cap a -podríem dir- l’autosuficiència,
és a dir, que la sanitat privada assumeixi clarament un paper
absolutament subsidiari respecte de la sanitat pública. Això
significa que de cara a la planificació de la política sanitària -i
estic pensant per exemple en els nous hospitals, tant l’Hospital
de Son Espases com el cas del nou hospital a Eivissa- a l’hora
de planificar la cartera de serveis, es tingui en compte la
possibilitat que la sanitat pública assumeixi com més serveis
millor, insisteixo, sempre, i si fa falta la sanitat privada la
tindrem al costat de manera complementària.

Aquesta proposició no de llei va dirigida, lògicament, a tots
els grups parlamentaris, però voldria incidir que tinc molt
d’interès que els grups que són a l’oposició, tant el Partit
Popular com el meu company del Grup Mixt, puguin votar a
favor d’aquesta proposició i, a més, ho emmarcaria en un tema
del qual hem parlat aquí en algunes ocasions, el tema del pacte
de salut, que ara mateix està interromput, i ho relacionaria
també amb unes declaracions que va fer la Sra. Estaràs fa
escasses setmanes en què parlava de la necessitat que tots els
grups parlamentaris s’incorporessin a aquest pacte per a la salut.
Per tant, apelAlant a aquest interès perquè tots els grups que
tenen representació al Parlament donin suport a una política
sanitària pública de qualitat, jo els demano el vot favorable. 

Crec que els tres punts que estan en aquesta proposició són
perfectament defensables i assumibles per tots els grups de la
Cambra, els resumim bàsicament en tres qüestions. En primer
lloc, demanam que el Govern continuï impulsant una política de
màxima qualitat per a la sanitat pública amb l’objectiu que
aquest servei sanitari sigui un servei d’excelAlència i que, a més,
absorbeixi tota la demanda assistencial. En segon lloc,
demanam també que es faci un esforç per augmentar els
recursos tant materials com personals. Vull incidir que estam
demanant un esforç per augmentar, no estam dient simplement
que es continuï, que consideram que és acceptable, sinó que
s’esforci, és a dir, que encara si és possible es faci una major
inversió en la sanitat pública. 

I respecte de la sanitat privada, i seria el tercer punt,
nosaltres demanam que, seguint la llei i interpretant de forma
estricta el contingut de la llei, aquesta sanitat privada tingui dues
característiques: una, que efectivament es mantingui aquest
principi de subsidiarietat respecte de la pública, i dues, que els
estàndards de qualitat, els nivells d’exigència de la sanitat
privada siguin els mateixos que es fan per a la sanitat pública.
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Per tot això, per aquestes premisses que he explicat, demano
el vot favorable a tots els grups de la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià.

No, s’ha passat... miri, les intervencions, jo no sé si m’he
explicat bé, volia dir que les intervencions per fixar posicions
són, com a mínim, de cinc minuts, si vostè feia una intervenció
major de cinc minuts, que l’ha feta, perquè l’ha feta de 6 minuts
i 33 segons, llavors hem de donar per fet que l’altra persona del
grup parlamentari no pot intervenir, i ha d’intervenir el Sr.
Melià. Em sap greu no haver-me explicat bé, però... no sé si
vostè ha anat més aviat del compte...

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

No, perdoni, Sra. Presidenta. Simplement ho havia entès
d’una altra manera i per això he corregut un poc, però bé, en
qualsevol cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, em sap greu.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

No, no es preocupi, per a una altra ocasió ho tindré en
compte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé el
nostre grup parlamentari donarà suport a la proposició no de llei
presentada per Eivissa pel Canvi. Compartim la motivació que
la portaveu ha explicat ara mateix, consideram que efectivament
el Govern té un compromís amb la sanitat, consideram que en
els pressupostos de l’exercici 2008 s’ha produït un augment
important de la partida de sanitat, però el nostre grup
parlamentari també vol aprofitar l’ocasió per marcar que aquest
augment de finançament de la sanitat pública de les Illes Balears
no només s’ha de fer en l’actual situació econòmica i de
finançament de la comunitat autònoma, sinó que també s’ha de
fer tenint en compte que en principi hi ha d’haver una
negociació oberta per a un nou model de finançament i, en
aquest nou model de finançament, una de les àrees que s’ha de
veure molt afavorida i molt compensada per aquesta negociació
ha de ser l’àrea de salut. És evident que rebem un finançament
que no té en compte tota la població que és atesa per la nostra
xarxa hospitalària i de salut i que, per tant, aquesta futura
negociació i aquest futur acord del nou model de finançament
amb l’Estat també hauria de servir per augmentar els recursos
com es diu a la proposició no de llei.

Un comentari sobre el tema de la sanitat privada,
evidentment el nostre grup parlamentari està totalment d’acord
que la sanitat privada hagi de complir alguns estàndards de
qualitat i de garanties perquè el servei sanitari és l’objectiu
cabdal. Ara bé, també volem deixar molt clar que nosaltres no
tenim cap emperò amb la sanitat privada, pensam que ha de
continuar funcionant, pensam que les Illes Balears tenen una
sanitat privada forta, esponerosa i que això no s’ha de veure
com una cosa negativa, sinó com una cosa positiva. Per tant,
nosaltres consideram que és un benefici per a tots els ciutadans
que així poden veure augmentat el seu dret d’elecció dels
serveis sanitaris que consideram que han de triar.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula l’Hble. Sra. Maria Torres per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Anunciam el nostre vot a favor de
la proposició no de llei presentada pel Grup Mixt. És evident
que la sanitat pública és un dels pilars del benestar i que és
responsabilitat de les administracions mantenir el nivell i,
evidentment, intentar millorar els serveis i la cobertura sanitària.

Ens consta, i així se n’ha fet referència en diverses ocasions
en aquest parlament, que la Conselleria de Salut fa un enorme
esforç pressupostari per a aquest any 2008 augmentant el
pressupost en un 10%, que es tradueix en 110 milions d’euros
més que l’any anterior. Les àrees de millora sobre les quals
treballa aquest govern, entre altres, són l’atenció primària, que
ha rebut un important esforç pressupostari, i s’estan fent també
esforços per incrementar els recursos humans dins una
conjuntura europea de dèficit de professionals sanitaris i on tots
els territoris estan en competència.

Fent referència a quanties, a dades, podem fer un breu resum
i dir que l’any 2007 es varen incorporar 27 metges, 7 pediatres
i 23 infermers. Volem incrementar les plantilles per a l’any
2008 amb 35 metges i 32 infermers prioritzant els centres
docents, en total, a finals de l’any 2008, amb només un any i
mig de govern, la Conselleria de Salut ja haurà incrementat les
plantilles amb més de 60 metges i 50 infermers. L’objectiu és
incrementar progressivament el nombre de metges de família i
d’infermers per aproximar-lo a la mitjana d’un metge per a cada
1.500 persones. 
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La conselleria també treballa per posar en funcionament el
més aviat possible els centres de salut en construcció, 8 a
Mallorca, 2 a Eivissa i 2 a Menorca, i s’està elaborant un nou
pla d’infraestructures. El nou hospital de referència i el complex
hospitalari de Can Misses, a Eivissa, és evident que
complementaran la xarxa hospitalària pública. 

En relació amb l’atenció hospitalària, la conselleria treballa
per millorar tecnològicament els equipaments i els serveis
d’informació, s’aposta per apropar serveis especialitzats a la
població i millorar els circuits d’atenció creant unitats integrals.

Com que han fet referència a l’anterior proposició no llei,
l’atenció sociosanitària és una assignatura pendent en aquesta
comunitat autònoma, per això, l’empresa pública GESMA,
dependent de la Conselleria de Salut i Consum i que gestiona els
hospitals d’atenció sociosanitària Joan March, General i
l’Hospital Psiquiàtric, a més dels recursos comunitaris de
rehabilitació, inserció laboral, residència i habitatges tutelats per
a persones amb malalties mentals, està en procés de reconvertir
la seva activitat assistencial per liderar l’atenció integral
sociosanitària de salut mental i comunitària de les Illes Balears.

Respecte de salut pública, ens consta que la conselleria està
desenvolupant quatre grans plans: el Pla de salut, el Pla de
tabaquisme, el Pla de la sida, i el Pla d’obesitat. S’està
augmentant la intervenció sobre el consum d’alcohol amb
mesures preventives amb especial atenció als joves i amb
mesures generalistes incrementant la percepció del risc als joves
i a la població en general.

En relació amb la sanitat privada estam d’acord amb el
plantejament del Grup Mixt en el sentit que la sanitat privada ha
de ser sempre un servei complementari i, evidentment, un servei
de qualitat. Evidentment, la sanitat pública és una via
d’alleujament de la pressió assistencial que en moments
puntuals pateix l’atenció sanitària pública, és un instrument -
com hem dit- complementari, i és voluntat de la conselleria,
com ja ha fet referència en diverses ocasions el conseller, no
augmentar els concerts amb la sanitat privada i elevar els
controls sobre l’atenció que reben les persones vetllant perquè
estiguin al mateix nivell de qualitat.

Per les raons exposades donarem suport a la proposició
presentada pel Grup Mixt. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Castillo, del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull fer un incís inicial
perquè els he de confessar que la setmana passada quan els
meus companys del grup parlamentari em varen comentar que
es debatia aquesta proposició no de llei a la Comissió de Salut,
vaig quedar sorpresa i de fet em va venir a la memòria un
passatge bíblic que és la conversió de Sant Pau -se’n recorden,
no?-, la conversió de Sant Pau quan anava cap a Damasc, molt
belAligerant contra els cristians, que va caure del cavall i va
veure la llum i es va convertir al cristianisme. Idò jo, em
permetran perquè al final ens hem de distendre una mica en

aquesta comissió que demani un aplaudiment per al Grup
Parlamentari Mixt que amb aquesta proposició no de llei ve als
postulats que ha defensat sempre el Partit Popular.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Potser l’assentiment serà el més...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, però és que no ho he pogut
evitar i agraesc als meus companys que em segueixin perquè és
veritat que podria afegir qualque cosa com, per exemple, que es
milloràs el finançament sanitari estatal que és molt necessari,
podria llevar qualque expressió amb la qual no estic del tot
d’acord com, per exemple, que l’administració hagi d’exigir a
la sanitat privada les mateixes garanties que a la sanitat pública,
però, sincerament, és que estic tan contenta, que no ho faré. 

No ho faré perquè estic molt contenta, impulsar la sanitat
pública a través de la construcció de l’Hospital de Son Espases,
de Son Espases!, o Can Misses, augmentar el pressupost sanitari
o defensar la complementarietat del sector privat amb el sector
públic són tres qüestions pilars del que ha defensat sempre el
Partit Popular i que va defensar també a la passada legislatura
la gestió de la Conselleria de Salut. 

Si el Sr. Alorda, que no sé per què no intervé darrerament,
però que ara estava dient, i ho diré perquè consti al Diari de
Sessions si m’ho permet, que “són els pilars de la democràcia”,
és veritat, el que passa és que la diferència és que ara es
reconeix, vol dir que a la passada legislatura quan no es
defensava això no s’estava defensant un postulat democràtic?
No, senzillament que ara tots hem vist la llum i especialment el
Grup Mixt amb la portaveu, que ha fet una magnífica exposició,
amb qualque matís, però una magnífica exposició. 

El Partit Popular defensa l’impuls de la sanitat pública,
lògicament amb l’Hospital de Son Espases, que vàrem iniciar,
i amb moltes altres qüestions, per exemple, no enfonsar els cinc
quiròfans públics de l’Hospital General que hi ha en
funcionament en aquests moments i moltes altres. També
defensa l’augment del pressupost sanitari, no debades va
augmentar un 60%, Sra. Torres, el pressupost sanitari a la
passada legislatura, un 60% més de doblers per a la sanitat
d’aquestes illes i, per això, vàrem tenir les millores que vàrem
tenir, i també, òbviament, la defensa de la complementarietat de
la privada, però, repetesc, llevat d’aquests matisos, crec que des
del Grup Parlamentari Popular, i he tengut l’oportunitat de
comentar-los-ho abans d’aquesta sessió, votarem a favor. 
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Votarem a favor perquè estam tan contents d’aquesta
magnífica conversió que no volem fer res que pugui fer ombra,
ni dir res que pugui fer ombra a aquesta conversió, no només de
la portaveu del Grup Mixt que ha fet l’exposició, sinó de tots els
grups polítics que han donat suport a aquesta exposició perquè
al final, al final, les coses són el que són i no el que nosaltres
volem que siguin. I al final en aquesta comunitat autònoma
tenim una sanitat privada tan important que la necessitam des de
la complementarietat per donar un bon servei als ciutadans, i al
final en aquesta comunitat autònoma necessitam un nou hospital
de referència, que és l’Hospital de Son Espases, com aquest
govern ha reconegut, tot i que el va criticar molt durament, molt
durament. Vull recordar que a la passada legislatura només hi
va haver dues crítiques ferotges cap a la gestió del Partit
Popular que varen ser Son Espases i la concertació amb la
privada, basta revisar simplement el Diari de Sessions, però que
-repetesc- estic tan contenta que al final en aquesta comunitat
tots haguem vist la llum que el Grup Parlamentari Popular
votarà a favor i esper que el Govern i la Conselleria de Salut
actual estigui a l’alçada i, efectivament, incrementi recursos,
defensi la sanitat pública i també complementi la sanitat privada
per millorar sempre la sanitat de cara als ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Suárez, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tots els
grups parlamentaris per donar suport a aquesta proposició. Sí
que faré alguns comentaris a la Sra. Castillo perquè crec que ha
emprat un to i una actitud massa frívola pel tema de què
tractam. També jo li perdonaré la seva frivolitat i vull entendre
que el fet d’haver de votar una proposició de l’oposició sembla
que també els costa, però ja dic que li perdonaré la frivolitat. 

En relació amb la conversió de Sant Pau, efectivament, sí
que conec l’anècdota bíblica i li he de dir que jo no m’he de
convertir al cristianisme perquè malauradament estic batejada,
en aquest moment estic mirant a veure si puc declarar-me
apòstata, no? 

I pel que fa a la sanitat privada, li he de dir que, difícilment
em pot dir que m’he convertit perquè és la primera vegada que
parlo d’aquest tema sobre sanitat pública i sanitat privada en
aquesta cambra. Per tant, no m’atribueixi ni postures anteriors
ni conversions de cap tipus, la primera vegada que parlo
d’aquest tema és justament avui.

Després, i ja entrant en el sentit del seu vot positiu, jo li diria
que tenim una llei de salut que explica clarament quin és el
paper de la sanitat pública i quin és el paper de la sanitat
privada, el que passa és que una cosa és la lletra, una cosa és
l’esperit i una altra cosa és la pràctica política. Jo no he estat
mai al govern i, per tant, no he fet pràctica política, li puc dir
que vostès, per la seva part, tenen un discurs i després fan una
altra pràctica política, que és això justament el que jo els puc
criticar. 

En qualsevol cas, i com que no és el cas, no és el tema, torno
a agrair aquest suport de tots els grups parlamentaris i li diré
que, a més, jo valoro molt els consensos, no tant quan es fan
d’una manera poc argumentada, un poc -insisteixo- frívola, que
és un poc el que m’ha quedat de la seva intervenció, i ho
lamento perquè quan jo faig una proposició d’aquest tipus la
faig de veritat, la faig amb sentit, la faig pensada, la faig
argumentada, però em quedo amb la importància dels
consensos, els consensos en el sentit que podem tenir
discrepàncies ideològiques, podem estar en postures polítiques
fins i tot absolutament oposades i extremes, però en qüestions
puntuals podem arribar al consens.

Per tant, enhorabona pel consens. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Com que no hem donat l’oportunitat al Sr.
Mayans de parlar, si el Sr. Mayans i el Sr. Alorda, que tampoc
no ha parlat...

Mirin que és difícil que aquesta presidenta es quedi sense
paraula, idò s’hi ha quedat.

No els hem donat l’oportunitat, si ens donen el seu
assentiment també a la proposició, no la votaríem i passaríem
directament a considerar, pels portaveus que sí han pogut parlar,
que la proposició s’aprova per assentiment.

(S'escolta el Sr. Alorda i Vilarrubias que diu: ja estaria
votada?)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, m’he allargat una mica més, però com que és tan d’hora
i avui és un dia especial, la Sra. Castillo està molt contenta, hem
posat l’aire condicionat, què més volem?

Moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió.
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