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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Antonia Vallés.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President, Fina Santiago substitueix Nel Martí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors diputats.

I. Compareixença RGE núm. 129/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del director gerent de
l'hospital de Son Espases, Sr. Víctor Ribot i Murillo, per tal
de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 129/13, del director gerent de
l’hospital de Son Espases, Sr. Víctor Ribot Murillo, solAlicitada
pel Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar la seva
idoneïtat del càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern.

Donam la benvinguda al Sr. Víctor Ribot Murillo, director
gerent de l’hospital de Son Espases, i també al cap de Premsa de
l’ib-salut, Sr. Juan Carlos González.

Té la paraula el Sr. Víctor Ribot, per fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’HOSPITAL DE SON
ESPASES (Víctor Ribot i Murillo):

Bon dia a tots, Sr. President, senyors diputats. En primer
lloc, vull agrair-los l’oportunitat que m’ofereixen per poder
traslladar el pla d’actuació que l’hospital universitari Son
Espases va dissenyar i implanta des de la meva arribada a la
gerència. Intentaré, amb el màxim respecte a aquesta cambra,
donar les explicacions que em solAliciten.

En primer lugar, les traslado mi experiencia académica y
profesional: soy licenciado en farmacia por la Universidad de
Valencia; máster internacional en Dirección y Gestión de
Servicios de Salud; máster en Atención Farmacéutica;
postgrado Especialista en Ortopedia; postgrado Experto en
Gestión de Hospitales.

En cuanto a la experiencia profesional, he trabajado en la
Oficina de Farmacia desde el 2001, hasta mi nombramiento
como gerente, y he sido miembro del Consejo Rector Ejecutivo
de la Cooperativa d’Apotecaris durante más de dos años. Para
quién no conozca esta empresa de distribución farmacéutica, es
la mayor empresa logística de nuestra comunidad, factura más
de 150 millones de euros y da servicio tanto en Mallorca, como
Ibiza y Formentera, es la novena empresa de Baleares en cuanto
a volumen de negocio y de las mejores de su sector a nivel
nacional, gracias a su nulo endeudamiento y la calidad de su
servicio.

Como supongo que lo que más les interesa es el proyecto y
la gestión del hospital universitario Son Espases, paso a
centrarme en ello.

Mi llegada se produjo el día 18 de diciembre de 2012, se
cumplen, por tanto, diez meses de gestión. Lo primero que hice
fue visitar, uno a uno, todos los servicios del hospital y reunirme
con cada uno de los jefes de servicio. La intención era
establecer una relación fluida de diálogo, conocer de primera
mano las necesidades y marcar, conjuntamente, las prioridades
del hospital. Estas reuniones se han venido repitiendo con
frecuencia, tanto de forma individual como colectiva.

La idea que desde el principio he querido transmitir es la de
que tenemos que gestionar los recursos de los que actualmente
disponemos de forma óptima, garantizando la calidad de los
servicios sanitarios para que los pacientes sean tratados lo mejor
posible. Tengo la firme convicción de que gestiono los recursos
públicos con más responsabilidad que si fueran propios.

Actualmente, puedo asegurar las actuaciones y objetivos que
hemos llevado a cabo, y que seguidamente les explicaré,
cuentan con la implicación de los profesionales del hospital
universitario Son Espases, del hospital Virgen de la Salud, del
hospital General y del hospital Psiquiátrico, sin los cuales ya les
aseguro que no sería posible sacarlos adelante, y a los que
quiero agradecer su esfuerzo y profesionalidad.

Como les anunciaba, las tareas prioritarias que me fueron
encomendadas al inicio de mi gestión fueron la disminución de
las listas de espera, la consolidación de la puesta en marcha del
hospital, iniciada por el anterior gerente, Juan Sanz, que falleció
unos días antes de mi llegada, y quiero aprovechar esta
comparecencia para recordarle como excelente gestor y
excelente persona.

Por último, un aumento de la cartera de servicios,
atendiendo a criterios sanitarios, de eficiencia y responsabilidad,
siempre teniendo en cuenta el contexto actual que todos
conocemos.
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Aprovecho para entrar en detalle en alguno de los temas que
les he comentado. Desde mi llegada a la gerencia del hospital
universitario Son Espases hemos convertido una prioridad, la
reducción de las listas de espera, poniendo en marcha un plan
integral de reducción de las listas de espera que se fundamenta
en las siguientes decisiones: incremento de la actividad y
complejidad de las intervenciones en el hospital Virgen de la
Salud; plan de incremento de la actividad en horario de tardes;
incremento de sesiones quirúrgicas durante el plan de verano.

En marzo de 2013, decidimos la modificación de la
actividad del hospital Virgen de la Salud, dependiente de Son
Espases. Este hospital tiene tres quirófanos donde
históricamente se realizaba gran parte de la cirugía mayor
ambulatoria del antiguo hospital Son Dureta. Sus plantas de
hospitalización estaban enfocadas al paciente sociosanitario.
Con al adscripción funcional al sector ponent del hospital
general, que dispone de más de 100 camas, consideramos que
en el hospital Virgen de la Salud se podrían realizar más
intervenciones de mayor complejidad y que requieran ingresos
breves, bien sea por la naturaleza de la operación o bien por las
razones sociales del paciente. Y paralelamente, los pacientes
que cumplían criterios sociosanitarios fueron trasladados al
hospital General, que actualmente depende funcionalmente de
Son Espases y donde son atendidos en el centro asistencial más
adecuado a sus necesidades y con mayores recursos.

Dentro del mismo plan del que les hablo, gracias a la buena
colaboración de todos los servicios quirúrgicos, hemos
incrementado la actividad quirúrgica en horario de tardes en el
hospital universitario Son Espases.

En la misma línea de actuación, dentro de la adecuación de
los recursos a las necesidades asistenciales del período estival,
puedo informarles de que estos meses de julio, agosto y
septiembre se han programado 195 sesiones quirúrgicas más
que el año pasado. Para una correcta programación, se le envía
a los jefes de servicio semanalmente la situación de sus listas de
espera respectivas con los pacientes ordenados, tanto por
antigüedad como por prioridad. Además, hemos conseguido
optimizar el tiempo quirúrgico mejorando el rendimiento de los
quirófanos desde el 71,7% hasta un 76,3%.

Todas estas medidas han posibilitado que hayamos operado
a 1.510 pacientes más que el año pasado. Este esfuerzo por parte
de todos empieza a notarse en las listas de espera, que en el
hospital universitari de Son Espases, a 30 de junio, habían
disminuido en 1.057 personas desde mi llegada.

Pese a las buenas cifras, tenemos que seguir trabajando en
disminuirlas más. Son datos que reflejan el esfuerzo realizado
y el cambio a seguir, pero todavía queda mucho trabajo y en ello
centro la mayor parte de mis atenciones.

Otra de las prioridades de los diez meses de gestión que
llevo al frente de la gerencia del hospital de Son Espases ha sido
la de mejorar la atención al paciente en el servicio de urgencias.
En ese sentido se ha impulsado el cambio de modelo asistencial
para garantizar la atención urgente y dar prioridad a los
pacientes más graves. El nuevo modelo nace de una propuesta
del jefe de servicio que ha contado con mi total apoyo.

Les explico algunos detalles: las urgencias de Son Espases
atienden de media a más de 340 pacientes diarios, el nuevo
modelo supone que el orden de preferencia en atención, así
como su posterior ubicación, depende ahora de la gravedad de
la patología, no de si son traumatológicas o no, como
anteriormente, de esta manera los pacientes más graves,
politraumatismos o patologías cardiacas, por ejemplo, son
atendidos inmediatamente con todos los recursos centralizados.
Los pacientes a los que se les asigna un nivel 2-3 son atendidos
en menos de 30 minutos y, por último, se atiende a los pacientes
menos graves.

Los resultados demuestran que el paciente crítico es tratado
con mayor eficacia, como corroboran los médicos intensivistas
que tratan a estos pacientes en la UCI . Y, además, hemos
conseguido disminuir casi un 20% el tiempo de espera entre la
llegada a urgencias de cualquier paciente, sea grave o sea leve,
y su primera atención médica. La tasa de reingresos antes de
tres días también ha disminuido en un 15%. Hechos que indican
la capacidad de resolución del nuevo sistema.

Este modelo, implantado con éxito en los grandes hospitales
nacionales y en buena parte de Europa, permite implementar la
eficiencia y atender a más pacientes, más rápidamente, con los
mismos recursos y sin ninguna bajada de la calidad asistencial.
Además, se consigue la participación coordinada y
multidisciplinar de los servicios de referencia del hospital.

También dentro de la labor asistencial hemos promovido la
creación de dos nuevas unidades que prestarán servicio en el
hospital: se trata de la Unidad de cuidados paliativos
pediátricos, integrada dentro del Servicio de pediatría, que
realiza una labor encomiable, centrada en la atención y mejora
de la calidad de los niños que sufren enfermedades oncológicas
o crónicas. La unidad cumple una función de acompañamiento
a los pacientes y sus familiares en sus necesidades físicas,
emocionales, sociales o espirituales, y se asiste a los pacientes
en consultas externas o en sus propios domicilios cuando éstos
lo solicitan.

La segunda unidad que ha puesto en marcha recientemente
la gerencia del hospital es la Unidad de urología pediátrica. La
unidad, integrada en el Servicio de cirugía pediátrica, ofrecerá
atención todavía más especializada para el diagnóstico y
tratamiento de niños con malformaciones o trastornos
funcionales del trato urogenital.

Seguiremos trabajando en la superespecialización de
nuestros profesionales, confiando en ir aumentando las
prestaciones que los ciudadanos necesitan.

Dentro de un plan estratégico de estabilización de plantilla,
durante este año se han resuelto 60 oposiciones de facultativos.
Hemos realizado, en forma de interinidad, hemos estabilizado
en forma de interinidad a 79 personas, y próximamente serán
más. Por tanto, antes de finalizar el año confiamos en haber
dado estabilidad laboral a más profesionales del hospital,
personas que viven con inquietud e incertidumbre su situación
laboral, muchos de ellos con contratos eventuales, con las
dificultades personales y familiares que eso supone.
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Otra de las líneas estratégicas de actuación ha sido la de
reordenar la situación del aparcamiento del hospital
universitario Son Espases. Recordemos que las 934 plazas de
aparcamiento de las que dispone el Servei de Salut son gratuitas
para todos los trabajadores, fruto de un acuerdo con la
concesionaria en la que también ha participado el Servei Balear
de Salut, se ha reducido para los trabajadores que deseen
aparcar en la zona de rotación el precio del abono mensual del
aparcamiento en un 50%, quedando ahora en 27,67 euros. En
poco más de tres meses, las 300 plazas ofertadas han sido
contratadas, cifra que da una idea del éxito de la medida.

Paralelamente, se ha aprobado un reglamento de uso y
funcionamiento del aparcamiento del hospital universitario Son
Espases, que tiene por objetivo regular la circulación interna de
los vehículos en el interior del recinto.

Otras de las líneas de actuación que he intentado impulsar,
como gerente del hospital de referencia, es la colaboración con
el resto de la red de hospitales públicos de Baleares. En este
caso, me refiero a los acuerdos para los desplazamientos de los
profesionales de Son Espases a los hospitales Can Misses de
Ibiza y Mateu Orfila de Menorca. El hecho de que en la medida
de lo posible sean nuestros profesionales de las especialidades
generalmente de referencia quienes se desplacen a Menorca e
Ibiza es muy valorado por nuestros pacientes, puesto que se
evitan desplazamientos innecesarios desde las islas, con los
trastornos e incomodidades que este hecho ocasiona, y
garantizando al mismo tiempo la misma atención. No sólo
hemos regularizado estos desplazamientos, sino que estamos
aumentando, siempre con el consenso entre los profesionales
tanto de nuestro hospital como del hospital receptor.

Durante el 2013 se han realizado 35 desplazamientos más
que durante el 2012. Además, recientemente, instauramos las
visitas periódicas de una pediatra especialista en cardiología al
Mateu Orfila. Y confío que durante lo que queda de año y
durante el 2014 continuaremos facilitando y mejorando este
servicio tan agradecido por los hospitales de Ibiza y de
Menorca.

Los próximos proyectos que desde la gerencia me planteo
llevar adelante son: continuar la reducción de la lista de espera;
potenciación de la investigación en Son Espases, que supondrá
un estímulo para todos los profesionales que, sin duda, revertirá
a medio plazo en avances científicos, que beneficiarán a
nuestros pacientes; nuevas técnicas quirúrgicas, y, en definitiva,
numerosas acciones que reviertan en la calidad asistencial que
recibimos los ciudadanos de las Illes Balears.

Quiero que mis palabras sirvan para que tengan
conocimiento a grandes rasgos de lo que han sido estos
primeros meses de mi gestión como director gerente del hospital
universitario Son Espases, que no habría sido posible sin la
excelente colaboración de los profesionales del hospital.

Desde este momento estoy a su disposición para escuchar y
atender a sus demandas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Víctor Ribot pot contestar globalment totes
les preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Diputat
Vicenç Thomàs, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribot, moltes gràcies per ser aquí,
nosaltres agraïm la seva presència, encara que això ha durat tot
un embaràs, s’ha torbat nou mesos a venir i per tant ha tengut
temps de prendre la lliçó i evidentment nosaltres ho interpretam
com un exemple més d’opacitat de la Conselleria de Salut i un
menyspreu cap al Parlament i als diputats que han d’exercir la
seva feina de control a l’acció de govern.

És per això que es va fer a l’anterior legislatura una Llei de
bona administració i bon govern i, precisament, l’article 38 diu
que pretén tenir claredat i avançar cap a la professionalització
de la direcció pública per garantir que la selecció dels titulars
dels òrgans directius de les administracions públiques o
empreses públiques siguin persones idònies i gaudeixin de la
formació més adient per exercir els seus càrrecs públics els
quals se’ls encomana. Això és el que diu la Llei de bona
administració i bon govern.

Evidentment, aquest diputat ha demanat moltes coses i la
veritat és que se n’hi proporcionen molt poques, entre d’altres,
doncs la seva formació acadèmica i professional. Ara vostè
mateix ens acaba de llegir el comunicat que es va fer quan va
ser nomenat en el mes de desembre, no ha aportat res més. I
evidentment les preguntes que ha formulat aquest diputat per
intentar esbrinar la seva formació doncs han quedat molt curtes.

Dins l’àmbit sanitari tothom sap què és l’Instituto Europeo
de Salud y Bienestar Social, no es cap centre de referència
acadèmica ni professional. Si vol, intentant fer una gràcia, doncs
quan un entra a la pàgina web aquí es troba dos ministres del
Partit Popular o la Sra. Isabel Presley, i un es pensa que veu un
anunci de Porcelanosa; tothom sap quines relacions té aquest
institut amb la indústria farmacèutica i amb la sanitat privada i
el que li puc assegurar és que no és cap centre de referència ni
professional ni acadèmic. És més, quan aquest diputat va
demanar específicament que se li contestàs quina experiència
professional en gestió hospitalària té vostè i quina experiència
professional en serveis assistencials? La resposta ha estat cap.
Això és la realitat.
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Per tant, dins l’àmbit de la gestió sanitària i la gestió dels
serveis assistencials, pel que sabem vostè no té cap experiència
i si la té m’agradaria que me la comentàs. I això té importància
perquè el Sr. Bauzá, que és apotecari com vostè, quan va ser
nomenat president va dir que escolliria els millors, i no parlava
de polítics, sinó que parlava de tècnics i de professionals. I per
tant, una minoria s’ho va creure i nosaltres el que demanam és
quina experiència professional té vostè en serveis assistencials
sanitaris i quina experiència té en gestió de serveis sanitaris.

En fi, nosaltres, vostè du una sèrie de mesos, nosaltres en
aquests dos anys n’hem vistes de molt gruixudes a la
Conselleria de Salut, molt gruixudes, ja ho sap vostè: una
consellera que cobrava i no exercia; un conseller que va venir
i no li van deixar fer i el van llevar; quatre directors generals a
ib-salut; més de 50 canvis d’alts càrrecs dins aquests dos anys;
6 gerents a Inca; desaparició de la Gerència d’Atenció Primària;
un decret llei per modificar tota l’estructura del Servei de Salut,
ara no m’agrada i al cap de tres mesos una altra.

En fi, la pregunta al final és molt simple: si nosaltres no
tenim informació de quina experiència i formació acadèmica i
professional té vostè, si no té experiència professional en gestió
d’hospitals ni en gestió de serveis assistencials, de cop el fan
gerent de Son Espases, i clar, evidentment Son Espases és un
centre hospitalari de referència a la nostra comunitat, un
hospital molt important a nivell d’Espanya i a tothom li sobta
que una persona sense experiència en aquest àmbit doncs el
facin gerent d’aquest hospital, el qual no hem d’oblidar que més
o manco té un 8% del pressupost de la nostra comunitat
autònoma. I per tant, jo li deman si vostè té qualque motiu que
justifiqui, precisament, el seu nomenament com a director
gerent de l’hospital de Son Espases.

Evidentment, és important conèixer el perfil de les persones
que es nomenen i quan un busseja dins la bibliografia,
l’hemeroteca sanitària, dins l’hemeroteca sanitària no troba res
i dins el camp de la gestió no troba res i ens hem d’aferrar a
qüestions com un article que vostè va publicar en el Diario de
Mallorca, on feia reflexions públiques, on, entre d’altres coses,
es queixava -és important dir-ho, a l’any 2010-, doncs es
queixava fortament del finançament sanitari, que crec que no ha
millorat, i a més vostè es declarava ferm defensor dels
copagaments.

Hi ha una altra qüestió d’àmbit personal, que no en tenc cap
dubte, però esper que, tota la seva situació legal i
d’incompatibilitats, l’hagi aclarit perquè ja sap vostè que en
aquesta comunitat en qüestió d’apotecaris, nomenaments
polítics i incompatibilitats hi ha una problemàtica.

Son Espases, antigament Son Dureta, és hospital molt
important des del punt de vista..., com a empresa, de grandària
i també per la feina que fa i quina qualitat dóna. Hem vist, i
vostè ho sap, que ha tengut una baixada progressiva dins el seu
pressupost, simplement comparant el pressupost de 2013
respecte del de 2012 dins aquesta legislatura ja veim que baixa
i baixa d’una manera significativa també en capítol 1. Està bé
que vostè digui que ara estan estabilitzant persones amb
contractes temporals, però el tema és si incorpora i si té el
personal suficient.

Pel que ha dit té una bona opinió de l’hospital, però
evidentment no podia dir altra cosa. El tema és..., vostè ha parlat
de recerca per exemple i l’hospital de recerca, l’edifici de
recerca no funciona adequadament i ja du dos anys construït. Un
àmbit important és el caràcter universitari, que ho du al seu
nom, m’agradaria saber si ha fet alguna gestió amb la
conselleria perquè es donin passes perquè hi hagi estudis de
grau en medecina, que és el que realment dóna relleu a un
hospital d’aquest nivell.

M’agradaria saber quina opinió té, per exemple, de l’edifici
industrial, l’edifici que del costat.

I una de les coses que evidentment, perquè tenc molt poc
temps, és parlar..., vostè treu pit de llistes d’espera i és que,
perdoni’m, miri, comenta que té un pla. En aquesta cambra el
Partit Popular ha negat sempre que existís un problema de llistes
d’espera, ha votat repetidament en contra que es facin plans de
xoc per lluitar contra baixar les llistes d’espera i, a més a més,
aquest diputat ja fa molts de mesos que va demanar una còpia
d’aquest pla enfront fr les llistes d’espera quirúrgiques i també
va demanar específicament el pla integral per incrementar
l’activitat quirúrgica de Son Espases. Evidentment, no s’ha
facilitat. Podrem creure o no el que vostè ens diu, però
evidentment, dades n’hi ha poques. Vostè té un quadre de
comandament de l’hospital cada mes? Idò, sap que jo fa 20
mesos que ho deman cada mes i no m’ho donen? Això és una
característica de l’Administració que vostè representa. Per tant,
és molt difícil. 

No em digui que ha augmentat un 16% l’activitat quirúrgica
aquest estiu. Sap què pensen els ciutadans i els professionals?,
malament ho varen fer l’any 2012, si hem augmentat un 16%
enguany, és que l’any 2012 no varen fer res. Les llistes d’espera
són espectaculars i ho sap vostè, ja sé que vostè no en té culpa,
però estan en un àmbit en què aquí s’ha negat pel Partit Popular
i són unes llistes d’espera espectaculars.

Ho compar amb les dades que tenc evidentment, però si hem
de comparar març de 2012 amb juny de 2013, idò es passa
d’una demora quirúrgica mitjana de 51 a 109 dies i a consultes
externes es passa de 30 dies a 101 dies. És més, miri,
simplement per donar-li una dada de Son Espases, que vostè diu
que ha millorat, no ho pos..., no tenc res a dir, però és clar, digui
la veritat, no una part de la veritat, perquè vostè ho compara
amb gener d’enguany.

Sap quantes persones esperaven en llista d’espera quirúrgica
el mes de març de 2011, que són les darreres xifres que puc
tenir, perquè ja les tenia?, 4.220 persones, segons la que va
donar la conselleria ara n’hi ha 6.057, tregui vostè el tant per
cent. O sigui, no negaré que ha operat un 16% més, però és un
16% més que l’any passat i la situació és escandalosa. Si vol li
puc donar dades, però ja les té perquè sap el que passa i els
ciutadans ho saben quan criden. Per tant, aprofit perquè si té a
bé fer-ho arribar, perquè la conselleria i el Servei de Salut no ho
fa arribar. 

Ha parlat de noves...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, idò, m’agradaria que em digués si hi ha hagut contracte
de gestió l’any 2012 a Son Espases, si n’hi haurà, si han pagat
incentius o gratificacions econòmiques, si ha renegociat el
contracte de la concessionària de l’Hospital Son Espases, si
vostè participa al consell d’administració d’aquesta
concessionària, quina opinió té del model concessional, quin
cànon variable ha pagat l’any 2012, quins sistemes de control té
per conèixer la qualitat assistencial i quin sistema de control té
per conèixer la feina que fa la concessionària i la seva qualitat.

Evidentment, també m’agradaria saber perquè l’afecta
directament, la seva opinió sobre el copagament dels ciutadans
i m’agradaria saber, si té a bé a contestar, per què vulnera el
nostre Estatut d’Autonomia en el l’article 25.1.

Per ara, l’únic que vull manifestar és que estam molt
preocupats perquè la ciutadania ja afirma que la salut, la sanitat
a la nostra comunitat autònoma està pitjor que fa dos anys. Ho
diu el CIS i ho diuen totes les enquestes que s’han fet en aquest
aspecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En primer lugar me gustaría
recordar, Sr. Diputado, que, las peticiones que hacen los grupos
parlamentarios, las canaliza la Presidencia de esta mesa y el
seno de la mesa de esta comisión. Por tanto, no se atribuyen...,
el tiempo en ningún momento al compareciente y en segundo
lugar, destacar en esta mesa y que figurase en acta que las
peticiones, tal y como establece el Reglamento, tiene seis meses
hábiles entre que las formula cualquier grupo parlamentario y
el que comparece. 

Por tanto, una vez aclarada esta cuestión, daría paso a la
intervención de la portavoz del Grup MÉS, la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Vull agrair la presència del Sr. Ribot i de
part del seu equip, donar-li també..., desitjar-li també molta sort
en la seva gestió. Està gestionant el principal hospital de la
nostra comunitat autònoma, per tant les seves gestions positives
sens dubte repercutiran en la salut colAlectiva i per això li
desitjam sort.

Ara ve aquí, després de nou mesos de gestió, nou mesos de
gestió, la voluntat de la llei quan es demanava la presència d’un
alt càrrec per saber quina era la seva idoneïtat tenia una voluntat
de rapidesa, sobretot per saber si efectivament abans de la gestió
era idoni per a la gestió que se li proposava i sobretot per quin
projecte de gestió tenia, perquè els temes polítics ja els debatem
amb el conseller, quin projecte tenia.

Si això es demora en el temps, realment perden contingut
aquestes compareixences, perquè vostè ja no ens parla d’un
projecte que durà a terme, sinó que ens està donant uns resultats,
ens està explicant una sèrie de resultats i no ens explica un
projecte que vostè havia de tenir. En tot cas, com diu el
president de la mesa, no és una responsabilitat seva.

Ens ha llegit un currículum, un currículum que està penjant
a la pàgina i per tant, ja el coneixíem, estava penjat a la pàgina...
o està penjat a la pàgina de l’Hospital Son Espases. M’agradaria
que justificàs l’adequació del seu currículum a la gestió de
l’Hospital Son Espases.

Pel que ha dit i pel que està penjat, trob que hi ha una manca
d’experiència en temes de gestió hospitalària, vostè té
potencialment una formació adequada, però m’agradaria que
ens explicàs per què pensa que la seva formació i la seva
experiència, en aquest cas en temes farmacèutics, poden
justificar la gestió de l’hospital més important de la nostra
comunitat autònoma i li dic que bé, que hi ha una confiança en
aquest sentit, però m’agradaria -i per aquest motiu ve- que
sàpiga justificar que la seva formació i la seva experiència
professional realment és la idònia, l’adequada per gestionar
l’hospital més important de la nostra comunitat autònoma.

Després com que ha donat resultats i ha donat una sèrie
d’explicacions, també li faré una sèrie de preguntes. Miri,
m’agradaria que comparàs la llista d’espera que vostè diu que
s’ha reduït amb relació a 2012 a 2013, que la comparàs amb
l’any 2010 aprofitant que vostè està aquí, ho ha de conèixer, ens
ha donat moltes dades, sembla que és un gestor que està pròxim
a la gestió, a la vida quotidiana de l’hospital. Per tant,
m’agradaria saber en relació amb el 2010 quina reducció de la
llista d’espera hi ha.

Quina llista d’espera tenim ara a la nostra comunitat
autònoma o bé, perdoni, a Son Espases, amb més de 180 dies?
Quantes persones tenim a data d’avui o a la data més pròxima
a avui que vostè conegui amb persones que esperen més de 180
dies i en quina especialitat?

Quants de professionals han tengut vacances aquest estiu i
quants han estat substituïts i en quina especialitat, si és possible?
Quants de professionals de Son Espases han tengut vacances
aquest estiu i quants han estat substituïts?, quins professionals
han estat substituïts? 

Quins quiròfans o quants de quiròfans estan tancats o no, si
n’hi ha; si n’hi ha, quants han estat tancats durant els mesos
d’estiu i quins mesos?
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Després, miri, no som sanitària ni he fet feina a un hospital
com a professional, però és clar, que em digui que una de les
millores en la urgència és que passaran davant els que vénen
més greus, em sembla de sentit comú. Doncs, li demanaria una
explicació més adequada perquè així com ho ha dit..., ha dit que
seleccionarà els que vénen a multitraumatologia, vol dir que
això a Son Dureta no es feia?, vol dir que abans de la seva
gestió els més greus no passaven davant una persona que podia
estar allà per una grip?, perquè la veritat és que les fotografies
que surten als mitjans de comunicació de les sales d’espera de
l’Hospital de Son Espases no parlen del mateix del que vostès
ens parla. Per tant, m’agradaria que ens explicàs amb més detall
aquest pla i com realment vostè veu que millora.

Quina previsió té per a un moment de màxima demanda o un
augment de demanda a urgències, sobretot ara que ve l’hivern,
que vénen malalties infeccioses, etc.? Quina és la previsió?

M’agradaria que ens digués a quines farmàcies compra Son
Espases. Quina..., més o manco quina quantia anual compra...
vull dir, les farmàcies, les oficines de farmàcies quines i quina
quantia i el motiu pel qual ha triat aquestes farmàcies.

M’agradaria també que una de les preguntes que va
contestar el conseller, crec que era el conseller Sansaloni, va dir
quan li vàrem demanar que teníem coneixement que es feien
pagar còpies de les històries clíniques parcials o totals als
usuaris quan no tenien el perquè pagar, un dels hospitals que
més històries va fer pagar va ser l’Hospital de Son Espases, 182
còpies de l’història clínica completa i 484 d’història clínica
parcial. M’agradaria que ens explicàs si ja s’ha fet aquesta
devolució, si no s’ha fet aquesta devolució quines són les
previsions, perquè són còpies pagades de manera absolutament
inadequada o que els usuaris no tenien per què pagar perquè no
hi havia cap taxa pública estipulada.

Els pàrquings, vostè ha parlat dels pàrquings, sap que el
pàrquing, m’agradaria que fos més... o ens agradaria al grup
MÉS que fos més ambicions en el pàrquing, té l’únic hospital
on els usuaris han de pagar. Això crea problemes, vull dir, vostè
romp o Son Espases romp l’equitat d’accés a la sanitat, als altres
hospital públics no es paga, els usuaris que hi van no paguen ni
per anar a una visita ni per anar a una consulta ni per fer un
ingrés ni per acompanyar el malalt. 

Per tant, m’agradaria que en això, dins aquests projectes que
ens ha assenyalat, m’agradaria que també hi hagués... o ens
agradaria que també hi hagués la revisió d’aquest pagament,
vull dir que renegociàs amb l’empresa aquesta situació. La crisi
ha justificat renegociar, fins i tot canviar la Constitució, pens
que es pot justificar una renegociació amb l’empresa
concessionària. És una de les queixes principals que nosaltres
tenim del tema de Son Espases. 

És veritat que en l’àmbit professional els ciutadans que es
posen en contacte amb nosaltres hi estan d’acord i estan
contents amb el tractament que fan els professionals, però el
pàrquing sempre és un tema de queixa. Per tant, li demanaríem
que fos més ambiciós en aquest tema, que no només es
conformàs amb les places que tenen els professionals. 

Ara han tancat el perímetre de Son Espases. Ens agradaria
saber quin motiu hi ha pel tancament d’aquest perímetre. Vàrem

fer una proposició no de llei i ens varen dir que era per  motius
de seguretat, m’agradaria saber quins són aquests motius de
seguretat. 

Vostè dirigeix un hospital de referència, sap, ha de saber que
en altres comunitats autònomes aquest perímetre no existeix.
Sospitam que tot és perquè la gent no pugui aparcar, com feien
abans de posar aquest perímetre, enfora, caminar camp a través
i poder entrar a Son Espases sense haver de pagar. Quin motiu
hi ha d’aquest perímetre?, qui va pagar aquest perímetre?, i el
cost que ha suposat?, si ha estat l’ibsalut o Son Espases o si ha
estat l’empresa concessionària. M’agradaria saber-ho perquè em
passa el mateix que al Sr. Thomàs, feim preguntes per escrit i no
ens contesten. Avui que estam aquí, aprofitarem.

Factures de turisme, una de les línies d’estalvi del Govern
per finançar el reequilibri era estalviar 11 milions d’euros amb
un major control de dret a prestació a turisme sanitari. Son
Espases és el principal hospital, per tant, m’agradaria saber
quantes factures en aquest concepte de prestació en turisme
sanitari ha emès Son Espases des que hi és vostè i si ens pot fer
una proximitat de la quantia perquè resulta que és un eix central
del pla econòmic del govern que vostè avui representa.

Ens agradaria saber també el seu contracte, si és d’alta
direcció, si té prevista una indemnització, per quin temps està
contractat, si pels motius que siguin aquest temps no es pot
executar o no es pot complir, si hi ha indemnització o si no n’hi
ha i, si n’hi ha, per quina quantia o quins són els barems.

Miri, ha dit dues coses que ens satisfà molt haver sentit. Ha
dit que deriven gent a l’Hospital General, que és un excelAlent
hospital, perquè era un hospital amenaçat. Que un membre del
Govern digui que a aquest hospital, a l’Hospital General era on
millor es podien tractar determinats temes sociosanitaris i
palAliatius, la veritat és que per a nosaltres important i és un
plaer escolar-lo perquè era un hospital que sap que estava
amenaçat de tancament.

Després, diu que ha contractat, ha passat de 79 interins a...
fixos, vull dir que ha fer un procés de gent que ha estabilitzat la
seva situació laboral. Estam molt satisfets perquè que vostè
digui això i ho digui davant els parlamentaris del Partit Popular,
perquè quan el pacte de progrés va fer això amb funcionaris
interins i amb estatutaris, se’ns ha dit que era parte de la fiesta,
que era una contractació per reduir llistes de l’atur, i vostè ha
entès el que això significa: estabilitat professional i estabilitat
laboral i estabilitat en les famílies. Per tant, estam satisfets que
vostè aquí en seu parlamentària digui que això no és cap festa,
sinó que això és estabilitat.

Bàsicament per acabar, en tot cas després ja hi haurà un
segon torn i ja hi hauria temes que tal vegada podríem tractar.
Ens congratulen també tres temes, pens que importants per a la
nostra comunitat autònoma i per a la sanitat pública: la reducció
de les llistes d’espera, que és un dels primers indicadors que
tenim negatius, no sols a Son Espases, sinó al conjunt de les
llistes d’espera, de tota aquesta política d’austeritat del Govern,
la investigació i les noves tècniques quirúrgiques.
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També ens agradaria, però, el tema del pàrquing i també ens
agradaria un tema que moltes famílies demanen, que són els
quiròfans infantils i un espai d’espera i de despertar dels
menors, que és una demanda que també deu conèixer, perquè
segur que ens arriben coses que segur que vostè també coneix,
que també fos un dels objectius que pogués tenir present.

Després desitjar-li sort en aquests pressuposts que negocien
i demanar-li que fos més ambiciós amb això, amb els
pressuposts, perquè pensam que els pressuposts de Son Espases
són del tot insuficients, ens preocupa molt aquesta davallada de
capítol 1 de 2013, una davallada molt important en el capítol 1,
i en canvi una pujada en el capítol 2 de l’ib-salut. Sabem que la
no-presència de professionals perjudica la qualitat de la sanitat
o suposa un sobreesforç per als altres professionals i ens
agradaria que ara que es negocien els pressuposts vostè,
realment, defensàs l’hospital de Son Espases.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miguel Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Ribot, en primer lloc, les meves paraules són de benvinguda
en nom propi o en nom, també, del meu grup parlamentari al
qual represent, i, en segon lloc, agrair totes i cada una de les
explicacions que avui vostè ens ha donat en aquesta comissió
que, en algun cas, van més enllà del que realment té com a
objecte aquesta comissió que és posar de manifest quina és la
seva capacitat, quines són les seves actituds per desenvolupar
les funcions que a vostè li han estat encomanades.

Però lamentablement l’experiència ens dóna cada dia més la
raó i li he de dir que aquestes compareixences, en algun cas,
perden el seu veritable esperit, el seu veritable propòsit i es
converteixen en judicis, potser no sigui aquest cas, d’altres tipus
que no són efectivament el de fiscalitzar la capacitat d’una
persona sinó que ja entren en el terreny estrictament polític.

En qualsevol cas, em limitaré a fer una valoració de la seva
intervenció, de les seves paraules, a les quals he prestat molta
atenció. En primer lloc, que qui hagi tengut oportunitat
d’accedir al seu full de serveis a l’àmbit privat crec que no
podrà qüestionar que vostè ha estat una persona interessada,
sobretot insistent, sobretot perseverant, sobretot en la millora de
la seva formació dins el seu àmbit professional. El seu full de
serveis a l’àmbit privat i acadèmic així ho diu. Vostè va ser
llicenciat en Farmàcia, un àmbit lligat estrictament a la sanitat,
vostè té cursos de postgrau, vostè té màsters, vostè té cursos que
ha desenvolupat precisament en això, en la intenció i en la
perseverança i en la insistència de millorar la seva formació
com a professional i com a persona. Per tant, que ningú no
tengui cap tipus de dubtes que això el situa a vostè en una
situació d’avantatge, de privilegi i a una situació certament
competitiva, certament competitiva respecte de qualsevol altra
persona que tengui una formació distinta i no a l’alçada del seu
full de serveis.

En segon lloc, i amb relació a la seva trajectòria
professional, li he dir que l’acredita a vostè, i ho ha fet en la
seva exposició i ho sabem perquè és un fet perfectament
constatable, que vostè ha ocupat alts espais de gestió, alts espais
de direcció executiva, en particular a una empresa de
distribució, però és que no parlam d’una empresa de distribució
qualsevol, una empresa de distribució farmacèutica que porta
lideratge, que porta lideratge en el sector de l’àmbit farmacèutic,
una empresa totalment sanejada i que té una situació en el
mercat per mor de la qualitat que ofereix i pels professionals
que s’encarreguen, efectivament, de la seva gestió. I d’això es
tracta, efectivament de gestió.

I en tercer lloc, una qüestió que jo consider molt important
i valor en aquesta mesura, vostè des de l’any 2001, si no mal
record, fins el 2012 vostè no ha abandonat la seva vocació
farmacèutica, vostè ha exercit de farmacèutic i, per tant, vostè
aquesta professió i aquests anys de dedicació li ha permès, entre
d’altres coses, estar lligat inevitablement també al món de la
sanitat pública, perquè efectivament les qüestions
farmacèutiques no escapen en cap moment de l’àmbit de la
sanitat pública. 

Per tant, li ho dic en nom propi i en nom del grup
parlamentari, crec que hem d’estar satisfets, més que satisfets,
hem d’estar veritablement orgullosos, i així ho estam, que tot
aquest bagatge acumulat, tot aquest bagatge que acab de dir i
que vostè acumula, es traslladi a l’àmbit de l’administració
pública, que tot aquest bagatge es traslladi a l’àmbit de la gestió
pública. No pot esperar menys la sanitat pública, no pot esperar
menys l’administració pública de persones amb un perfil com
el que té vostè?, no podem esperar menys els administrats i no
podem esperar o podran esperar menys els ciutadans? I això no
m’ho invent jo, no ho dic perquè... per qualsevol cosa, són dades
objectives, són dades perfectament contrastables i són dades
acreditables.

En qualsevol cas, també li he de dir una cosa, no tot es tracta
d’estar ben format, que sí, no tot consisteix en estar ben
preparat, que també, no tot consisteix a provenir d’un àmbit
relacionat amb la matèria, que també, jo crec que també fan
falta altres coses, Sr. Ribot, actitud, i fa falta tarannà. I vostè té
l’actitud i vostè té el tarannà.

Vostè ha dit que el primer que va fer va ser reunir-se amb els
caps de serveis, només faltaria, el normal, és l’obvi, per atendre
les seves necessitats, per atendre les prioritats del centre sanitari
i de la sanitat pública. Però no va ser un fet puntual, ens consta,
vostè ho ha dit i així és, que aquesta relació amb el personal
sanitari, amb el responsable de la nostra sanitat pública és una
relació permanent, estreta, estreta de colAlaboració i de mà
estesa perquè la nostra sanitat pública sigui la millor que
puguem tenir en aquesta comunitat autònoma, circumstància
que nosaltres efectivament celebram.
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Entrant en matèria, i molt breument, li vull dir que ha fet
vostè menció a moltíssimes qüestions, jo crec que una de les
més importants, i el gran repte no d’aquest govern, no del Sr.
Ribot, no de la Conselleria de Sanitat, de qualsevol govern que
gestioni els interessos de la sanitat pública, passa per la reducció
inevitable de la llista d’espera. Aquest és un repte de tothom, de
tothom, i tots estam exposats a això. Si això davalli amb més
celeritat millor èxit tendrà la gestió de la sanitat pública.

Per tant, nosaltres des d’aquí hem de celebrar,
inevitablement, les mesures que vostè posa en pràctica perquè
això sigui un fet absolutament constatable. D’un any enrere
podem certificar que han disminuït en nombres absoluts les
llistes d’espera i esperam i confiam que aquesta gestió que vostè
ha aplicat perquè això sigui possible en el proper exercici i l’any
que ve puguem dir que s’ha reduït i encara ha davallat moltíssim
més. Esperem que això sigui així i crec que amb això hem de
ser perseverants, insistents i mai no baixar la guàrdia. 

A vostè li retreuen determinades qüestions, relacionades
amb la seva manca de transparència, potser, o foscor en la
facilitació d’informació. Vostè sap, l’any 2010, ens queda
encara per conèixer les dades de les llistes d’espera. Per tant, hi
ha determinades qüestions que no es poden posar de manifest de
segons quina forma i sobretot segons de quina manera i menys
per persones que varen tenir la responsabilitat d’encapçalar i
liderar, perquè sí, una millor sanitat pública per a les nostres
Illes Balears, malgrat no tengueren l’èxit que els ciutadans de
les Illes Balears esperaven.

Tenc moltes més coses anotades del que vostè ha comentat
amb relació a les noves unitats hospitalàries, el servei
d’urgències, ... No m’estendré massa i vull focalitzar només
l’atenció en una cosa, i acab. Jo som eivissenc, venc d’una illa
menor, i vostè sap perfectament les dificultats, els prejudicis si
tant vol, que des de sempre, no dic que sigui des d’avui, hem
patit amb els desplaçaments els que residim en altres indrets per
poder tenir un accés a la sanitat pública que no sigui la sanitat
d’origen de la pròpia illa, en aquest cas l’accés a l’hospital de
referència, per exemple. Crec que també és un repte de
qualsevol govern atendre això, el fet insular, com una qüestió
absolutament prioritària.

Miri, avui a la tarda substanciarem una proposició no de llei
a la Comissió de Salut dirigida precisament a això, que l’esforç
sigui a l’inversa, que no sigui el pacient ja que hagi de fer
aquest esforç extraordinari per accedir a la sanitat pública en
condicions d’igualtat com pugui tenir una persona que resideix
a l’illa de Mallorca. Avui, el Grup Parlamentari Popular, la
portaveu del Grup Parlamentari Popular defensarà el fet que
sigui el que vostè proposa, que siguin els sanitaris, els
especialistes els que es traslladin on hi ha el pacient, evitarem
prejudicis, evitarem costos i sense cap dubte que la sanitat
pública i la dignitat del pacient acabarà incrementant-se.

Això és tot, Sr. Ribot, poca cosa més he d’afegir,
simplement reiterar l’agraïment de la seva compareixença i les
seves paraules i encoratjar-lo perquè la seva gestió continuï sent
tant solvent com la que porta fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Sr. Víctor
Ribot.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’HOSPITAL DE SON
ESPASES (Víctor Ribot i Murillo):

Moltes gràcies. Esper que tenguin paciència perquè són
moltes coses a respondre i esper poder contestar-les totes. 

Referent a la meva exposició anterior, he fet un resum de la
meva formació acadèmica i experiència professional. Vaig
estudiar Farmàcia, una carrera que implica un ampli espectre
acadèmic i una professió on la salut i el coneixement econòmic
són essencials, circumstància que en l’actualitat em resulta de
gran utilitat. A més, la meva experiència a la Cooperativa
d’Apotecaris m’ha aportat la perspectiva d’una gran empresa
que, també, com és Son Espases, tots ho sabeu, i m’és de gran
utilitat.

Afortunadament, he tengut experiència laboral tant en una
petita empresa com en una gran empresa i els comptes dels
resultats, els pressuposts, els balanços no difereixen massa entre
una empresa pública i una empresa privada. De fet, és una
percepció personal, crec que tal vegada hauria d’haver estat un
mèrit o un requisit que per administrar una empresa pública fos
necessari, o almanco es valoràs, certa experiència en el sector
privat, perquè, ja sé que és una generalitat i és subjectiu, quan
un gestiona la cosa privada és més conscient del que costa
guanyar un euro i de les conseqüències de perdre’l. 

Supòs que estarem tots d’acord que he d’administrar els
recursos públics amb més responsabilitat que si fossin propis.
Al ciutadà li suposa un enorme esforç pagar imposts, a les
empreses els suposa un enorme esforç pagar les cotitzacions a
la Seguretat Social i el mínim que es mereixen, el mínim que
ens mereixem tots, és que els que gestionam els seus doblers no
els malbaratem perquè quan realment sigui necessari estiguin
disposats per als darrers fàrmacs i els darrers tractaments.

Ja li he dit, jo no som polític, no conec massa bé els secrets
de la seva professió, com se sol dir, però bé, jo supòs que quan
una persona, un conseller o vostè quan arriba a un lloc de
responsabilitat desitja tenir en el seu equip gent en la qual pugui
confiar i que consideri d’elevada capacitat professional, perquè
els èxits dels seus subordinats al cap i a la fi són els seus èxits,
i ningú no tira pedres sobre la seva teulada.
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De totes formes, he acreditat la meva capacitat per al càrrec
i també expòs els primers resultats de la meva gestió. Vaig
acceptar el càrrec amb vocació absoluta de servei públic i pens
gestionar l’hospital de referència a la nostra comunitat amb la
màxima honestedat, dedicació i transparència per no defraudar,
primer, a qui ha confiat en mi i sobretot per deixar als ciutadans
i a la societat balear el millor hospital que pugui. 

Referent als centres o als cursos que pareix que no li agraden
al Sr. Thomàs, la meva formació és la que és, tenc una
llicenciatura, uns màsters, uns postgraus, un cert nombre de
cursos, tots fets a centres acreditats, no he donat jo l’acreditació
a aquests centres, supòs que passen uns reglaments, però sembla
que no li agraden o més bé igual tot val per tal de desacreditar.
Per sort, esper que no li desagradi tampoc l’escola on he
estudiat a Palma, vaig estudiar al ColAlegi Luís Vives, colAlegi
del qual tenc un excelAlent concepte i que curiosament va ser el
mateix que el seu, però ja qualsevol cosa, ja no sé què pensar.

Jo crec que el més important no és tan sols la formació
acadèmica, que la tenc, sinó la trajectòria personal i els resultats
professionals que un obté i el temps, només el temps, posarà a
cadascú en el seu lloc, el temps dictaminarà si sota la meva
direcció l’hospital de Son Espases és millor i més eficient que
quan el vaig trobar. El que realment em preocupa és que els
ciutadans de les Illes Balears rebin les millors atencions i que
els esforços d’aquesta gerència siguin percebuts de forma
positiva pels professionals de l’hospital. Si li agraden o no els
cursos, sincerament, m’és igual. 

Parlam molt de llistes d’espera i li parl de 2010, 2011, 2012,
jo he vengut aquí a defensar la meva idoneïtat al càrrec així com
el projecte de l’acció de govern. Jo puc parlar des del dia 18 de
novembre, que és quan som aquí i què he fet per minvar-les. Jo
crec que ningú dels que gestionam salut mai no estam contents
amb la llista d’espera, ja ho he dit des del principi, feim feina
per disminuir-la, hem fet una feina de la qual estam contents,
però no caurem en l’autocomplaença, continuarem amb això. 

De totes formes, a tots els gestors ens agrada dir que hem
baixat la llista d’espera en ics números, a tots ens agrada, a
vostè, a mi, a tothom, però per a mi el més important són els
pacients greus, els pacients dels quals els metges indica prioritat
1, aquell pacient que el metge diu que s’ha d’operar
prioritàriament, doncs bé, hem disminuït des de la meva
arribada la llista d’espera de pacients amb prioritat 1 un 36% i
la demora mitjana d’aquestes intervencions s’ha disminuït un
26%. No sé, tal vegada són massa dades, a veure si m’explic, és
a dir, els pacients greus pendents d’intervenció avui són un 36%
menys i esperen una quarta part menys. 

Sé que queda molt a fer, com he dit, però crec que estam en
el camí correcte, hem reduït en 1.057 les persones en llista
d’espera, hem operat 1.510 pacients més. També he sentit a
altres mitjans que aquesta disminució era per a cirurgies
menors, doncs no, tan sols ha estat un 14% les cirurgies menors.
Jo crec que anam en la bona línia i continuarem fent feina en
aquest sentit, encara que, ja ho he dit i ho torn a repetir, jo mai
no estaré content amb les llistes d’espera, mai, sempre faré feina
per disminuir-les. 

Com he comentat a la meva exposició, consider que els
doblers públics s’han de gestionar amb la màxima
responsabilitat i no pens malbaratar cap recurs públic. Ho vull
expressar i esper que estiguin tots d’acord amb mi que, per
exemple, no té sentit tenir una planta hospitalària amb la meitat
d’ocupació, amb una dotació de personal com si estigués plena.
Això per a mi és tirar els doblers, i no ho faré. 

Referent, per exemple, al Pla d’Estiu, primer, nosaltres ens
vàrem reunir amb el coordinador de quiròfans i li vaig demanar
el màxim nombre de quiròfans que fos possible, i de fet han
estat entre els mesos de juliol, agost i setembre, 195 sessions
quirúrgiques més que l’any passat, 195 quiròfans més
disponibles per als ciutadans que l’any passat, i amb aquesta
informació la meva direcció d’infermeria va anar planta per
planta a parlar amb cada supervisora, amb cada cap de servei
per concretar quin nombre d’habitacions, en principi, serien
necessaris. D’acord amb aquestes xifres acordades es va
contractar el personal teòricament necessari, en funció de
l’ocupació prevista, en funció del nombre d’intervencions i de
les estadístiques dels anys anteriors, i pactat amb els
professionals. 

En un exercici de transparència durant el mes de juny,
setmanes abans de la implementació del pla, vàrem emetre una
nota de premsa informant de l’activitat quirúrgica prevista
durant el període estival i el tancament de 139 llits, fent especial
èmfasi que era un pla dinàmic, no rígid i que d’acord amb les
necessitats reals de l’hospital s’obririen o es tancarien més llits.
En resposta a les necessitats de l’hospital i davant la possibilitat
quasi en el darrer moment d’obtenir un quiròfan és, al qual no
em vaig negar, tot al contrari, inicialment la mitjana de llits
tancats durant els mesos d’estiu ha rondat els 100; no han estat
139, perquè l’hospital necessitava que només fossin 100. A més
l’obertura estava prevista en una primera etapa per al 15 de
setembre, i una altra, l’1 d’octubre. Per exemple, medicina
interna, que tenien previst tancar..., que obrissin tots els llits l’1
d’octubre, ja s’han obert, perquè aquest temps tan inestable ha
suposat... El que vull dir, no sé si m’he explicat bé, és que jo el
que intent és no malbaratar els doblers públics, i que puguem
disposar d’ells quan realment sigui necessari.

Referent a urgències, aquí potser no m’havia explicat bé.
Antigament hi havia pastilla on només s’atenien les urgències
traumatològiques i una altre on s’atenia la resta d’urgències; què
passava?, que potser hi havia a l’hivern que estava colAlapsada
una part d’urgències i la de traumatologia estava buida, i a
l’estiu al revés, la traumatologia estava plena i l’altra estava
buida. El que han fet els professionals, que no han inventat la
pólvora, que ja es fa a la resta d’hospitals espanyols i europeus,
és que aquestes pastilles estiguin per índex de gravetat, amb la
qual cosa s’atén segons la gravetat, no en funció de la patologia,
i aquí sí que el més beneficiat de tots és el pacient politraumàtic,
que abans quedava en aquella zona de ningú i ara està
perfectament tractat. Per això potser no m’havia explicat bé.
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A urgències pot ser que hi hagi hagut dies puntuals en què
hi hagi hagut pics d’urgències, de la mateixa manera que hi ha
hagut dies d’aquest estiu en què no hi havia cap pacient a l’àrea
d’observació d’urgències. Què hem fet per a això? La prioritat
és que el pacient sempre estigui ben atès, amb la qual cosa mai
no hem disminuït en cap moment les cobertures d’urgències,
més bé al contrari, es reforcen quan les càrregues de feina són
elevades. 

A més hem fet..., i encara així no estam contents, volem
continuar fent més; a part del canvi del model i a part de
reforçar amb personal hem de millorar el drenatge de pacients
d’urgències cap a les plantes. Històricament el temps que
transcorre des que un pacient està previst que li donin l’alta, el
metge li doni l’alta, s’allibera el llit, es fa el llit, el zelador puja
el pacient d’urgències..., idò és massa elevat, i hem de trobar
solucions per disminuir-lo. Què hem fet? Primer, hem assignat
un treballador amb la funció d’accelerar el procés esmentat, es
tracta de coordinar infermeria, zeladors i neteja per agilitar el
circuit i disminuir el temps. Per altra banda estam treballant
amb serveis perquè en la mesura del possible, i sempre sota
criteris mèdics, s’intenti donar l’alta a un percentatge limitat a
primeres hores del matí, o a darreres hores, com succeeix
habitualment.

Però el mateix amb les llistes d’espera. Crec que hem
millorat? Sí, però continuarem fent feina per millorar encara
més.

Referent, Sra. Santiago, a l’aparcament i als tancaments, bé,
abans de tot vull agrair-li el seu tarannà, i vull recordar una
cosa, el actual modelo de explotación es fruto del cumplimiento
de las obligaciones contractuales de acuerdo en la
adjudicación, en la que han tomado parte gobiernos de dos
legislaturas diferentes. En atención a la proposición no de ley
aprobada por unanimidad en este parlament, y cuya
negociación no depende en exclusiva de la Gerencia del
hospital, puesto que implica al Ib-salut y a la concesionaria, se
está negociando en el contexto del modificado de concesión,
però han de ser conscients de la dificultat que suposa la
modificació d’uns plecs d’un contracte d’adjudicació. En
qualsevol cas, per la meva part estic disposat a negociar
qualsevol millora en la gestió de l’aparcament. Jo em vaig
trobar un aparcament amb uns problemes, n’hem solucionat uns,
però, el que diu vostè, hem de ser ambiciosos i acabar
solucionant-ne més.

Referent al tancament del perímetre, jo no vaig construir
l’hospital i tampoc no som el que l’ha de mantenir, és la
concessionària. La concessionària va fer uns tancaments, que
estaven fets, el que passa és que amb el temps es varen rompre
aquestes tanques i es varen crear accessos, i la concessionària,
que és la responsable del manteniment, ha tornat a tancar
aquests accessos que ja estaven estipulats al projecte, perquè les
entrades a l’hospital són les que són, i mentre no es modifiquin
o un enginyer no ho modifiqui la concessionària té l’obligació
de mantenir el recinte en les millors condicions.

Sobretot pacients sense recursos. Segons les dades que em
dóna el personal de facturació, del qual no tenc per què dubtar,
no s’ha cobrat a cap pacient que no correspongués, a Son
Espases. I hem de recordar que qui reconeix la condició
d’assegurat beneficiari a l’Institut Nacional de Seguretat Social

no és el Servei de Salut ni l’Hospital de Son Espases. Complir
escrupolosament la legislació corresponent en cada moment.

I potser..., no sé si m’he deixat alguna més o no, però esper
que, si no, a la segona rèplica els podré contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica i contrarèplica per un temps
màxim de cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribot, ningú no dubta de la seva
honestedat, ningú no espera que malbarati doblers públics, i
tothom espera que faci bé la seva feina. Precisament quan es va
fer la llei era perquè vengués aquí a explicar quina formació
tenia un i considerar si era una persona idònia i tenia la
formació més adient per desenvolupar un càrrec públic. 

He fet una pregunta per escrit i avui verbalment, i encara
ningú no me l’ha contestada. Jo li he demanat quina experiència
professional en gestió de serveis hospitalaris i quina experiència
professional en gestió de serveis sanitaris assistencial. Això és
una pregunta molt concreta; ha gestionat vostè abans qualque
hospital?, gros, petit, mitjancer? Ha gestionat qualque empresa
de serveis assistencials sanitaris? A això no he aconseguit que
em contestin.

Evidentment que vostè té un tarannà, però, si m’ho permet,
ningú no esperaria que un director gerent d’un gran hospital
com és Son Espases no es reunís amb els caps de servei; és la
seva obligació i és allò normal. Però, clar, vostè és aquí perquè
és el director gerent d’una de les principals empreses públiques
d’aquesta comunitat, sanitària, que a més té una complexitat
molt important. 

Evidentment quan nosaltres parlam no li donam la culpa, a
vostè; és que vostè aquí representa una administració i ens
trobam amb molta opacitat, amb molta opacitat. La nostra
funció, entre altres, és controlar l’acció de govern, i evidentment
les llistes d’espera que vostès donen a conèixer no són les que
es donaven abans ni amb la periodicitat ni amb la qualitat. Jo li
he donat dades oficials de la Conselleria de Salut de l’any 2011
i de juliol de 2013, 4.220 persones vers 6.057, i això és la
realitat i això és el que perceben els nostres ciutadans. El que
passa és que abans sabíem per quins serveis esperaven i quant
de temps, i ara no ho sabem, ara no ho sabem, no ho donen. És
més, una cosa molt greu és que ara els ciutadans de les Illes
Balears no tenen drets ni garanties en demores d’espera, fa 18
mesos que el Partit Popular les ha anulAlat, i això vostè ho ha
d’entendre. Si no com explica vostè el percentatge elevat, que
ha augmentat, de persones que no acudeixen a consultes
externes?; per què explica vostè els anuncis públics d’entitats
privades d’assegurances sanitàries, que fan oferta per a aquelles
persones que estan en llista d’espera d’ib-salut?, que també
correspon en una part alíquota al seu hospital. 



944 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 57 / 25 de setembre del 2013 

 

Això no s’ho prengui com una qüestió personal seva, és que
això és la realitat, i aquí, en aquesta casa, el Partit Popular l’ha
negada, i ha negat la necessitat de pla de xoc i fins i tot ha negat
conèixer aquest pla de xoc. La realitat, la coneixem tots. Vostè
té dades, i jo també en tenc i no les trauré, i evidentment el que
esper és que vostè lluiti per traure els recursos per donar una
assistència sanitària de qualitat a les persones a què correspon.
A mi sap què em preocupa?, que el juny de 2011, segons el CIS,
només un 2% dels habitants de les Illes Balears consideraven la
sanitat com el seu principal problema; ara sap quantes persones
contesten aquesta mateixa pregunta el juliol del 2013?, un 18%,
el quart problema. Això és el que em preocupa, i a vostè també,
el preocupa i l’ocupa, o no és així? Segur que sí. Però, clar,
evidentment donin informació, ens creurem les coses, però
evidentment en llistes d’espera manca moltíssima feina perquè
durant dos anys no s’ha fet.

Vostè posa en valor els desplaçaments a altres illes.
Evidentment que està bé, això és continuar una feina que ja
s’estava fent. 

Em sorprenen determinades coses que diu del triatge a
urgències, perquè, jo no sé si ho sap, he fet molts d’anys feina
a urgències de Son Dureta, els programes de triatge fa molts
d’anys que existeixen, no han inventat la pólvora, i evidentment
sempre hi ha un àmbit de millora, i evidentment el primer que
es prioritza són els malalts crítics, que aquests no hi ha ni
triatge, directament s’atenen; però si han trobat un mecanisme
per millorar, encantats de la vida.

Evidentment he demanat moltes coses, moltes no han estat
contestades. Ja sé que el Partit Popular va adjudicar aquest
hospital com una concessió administrativa, i evidentment he fet
una sèrie de preguntes en relació amb la concessionària que
l’únic que crec que ha vengut a dir és que estan renegociant el
contracte de la concessió, cosa que han negat per altres bandes,
però, bé, això és el que he deduït de les seves paraules. Però
evidentment vostè va opinar, fa anys, ja, que estava a favor del
copagament; ara d’aquí a cinc dies a vostè li correspon
començar amb el darrer copagament en aquells malalts crònics
i amb malalties greus que, uns determinats medicaments, els
recullen a la farmàcia de l’hospital. Esper, i si no li deman si ja
té tot això preparat, perquè evidentment nosaltres no estam
d’acord que els ciutadans amb malalties greus, i vostè sap de
què estam parlant, de malalts amb càncer de pulmó, de mama,
de cervell, de pròstata, estam parlant de persones amb
patologies molt importants, que suposen un cost elevat -les
hepatitis cròniques B i C, per exemple-, però nosaltres
conceptualment estam a favor que es pagui a través..., es financi
el sistema sanitari a través dels impostos de tots els espanyols
i que per la condició de malalt no hagis de pagar.

Evidentment allò trist és que els ciutadans opinen que la
sanitat ha empitjorat en relació amb llistes d’espera i en relació
amb altres qüestions, i nosaltres el que volem és que això
funcioni millor. Evidentment vostè té un repte molt important,
un hospital és una organització molt complexa, i un hospital de
referència encara ho és més. Ha parlat d’iniciatives innovadores,
que són més funcionals que una altra cosa, com la Unitat de
cures palAliatives infantils i de cirurgia urològica, que són dues
bones iniciatives, però que són més funcionals que d’augment
de dotació de l’hospital, i que això vol dir que ara s’organitzen
d’una altra manera. Estabilitzar personal és el que havíem fet

durant molts d’anys, l’opinió del Partit Popular és que això era
clientelisme electoral, cosa que no hem compartit mai, perquè
que un professional pugui ser estabilitzat diu molt en la seva
dedicació, motivació i rendiment professional.

Evidentment estam en una situació molt complicada, cada
vegada es dediquen a la nostra  comunitat autònoma menys
doblers per a l’assistència sanitària, i per tant el repte de la
gestió és molt més complicat. Ens preocupa també...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que tenim un percentatge de població que no rep l’atenció
adequada. Vostè ha dit que no havien emès factura, queda
constància al llibre d’actes, però una altra cosa és quants
compromisos de pagament vostès havien fet; tècnicament és un
concepte diferent i, de compromisos de pagament de factures,
n’hi ha i bastants.

Per tant li desitjam sort. Crec que a mi personalment no
m’ha respost una pregunta principal sobre l’experiència
professional en serveis hospitalaris i serveis sanitaris
assistencials, però a pesar de tot, com que em consider un
professional format i crescut dins Son Dureta, també li desitj
molta sort a Son Espases, un gran hospital, una gran
infraestructura, uns grans professionals que evidentment
necessita benzina, en aquest cas finançament, per poder
funcionar i donar el seu rendiment que necessiten els ciutadans.
I pensi que la imatge avui de qualsevol servei sanitari són les
llistes d’espera, i necessiten en aquest cas mà de metge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Cregui’m, Sr. Ribot, que nosaltres no
volem desacreditar-lo personalment ni professionalment, ni molt
manco dubtar del seu currículum. Entenc que la situació és poc
agradable, es podria considerar això quasi com un tribunal i no
és la nostra voluntat. Vostè és aquí per una confiança política i
nosaltres som aquí que hem de controlar el Govern; per tant
nosaltres hem de fer les preguntes que considerem oportunes, i
en qualsevol cas no és gens personal.
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Vostè parla del seu currículum. Nosaltres sempre hem
defensat, o jo personalment sempre he defensat que no és tant
la formació la que pot dur una bona gestió sinó el currículum de
la persona, la capacitat de la persona. No dubtam de la seva
capacitat, per formació farmacèutica, per dur l’hospital, no ho
posam en dubte, però sí que ens preocupa la manca
d’experiència que té en la gestió d’hospitals. 

Vostè ha parlat de l’empresa privada. Jo li posaria un
exemple: vostè creu que una empresa privada contractaria un
gerent sense experiència prèvia hospitalària? Aquestes
preguntes, des de l’oposició, me les faig, perquè efectivament
per a mi és molt més important una empresa pública, un hospital
públic, un servei públic, que una empresa privada, perquè
manejam els doblers de tots, i cada euro que vostè decidirà on
gestionar-lo ens representa a tots. Per tant, clar, crec que en el
seu currículum..., no dubt de la seva capacitat, eh?, per favor,
dubt..., m’agradaria que m’hagués que avui tenia experiència en
la gestió hospitalària, sobretot pública.

Perquè, miri, vostè que diu que és important tenir
experiència de l’empresa per treballar a la pública, jo també crec
que per treballar a la pública s’ha de tenir experiència en allò
públic, perquè una cosa que no faria una empresa és el que ha
passat a la Conselleria de Salut, que vostè ens diu que ha pot
tenir 139 llits o 100 llits buits a Son Dureta de mitjança,
almanco els mesos d’estiu, i en canvi tenir 6 milions per derivar
a una altra empresa. Això no ho faria mai cap empresa; si té 6
milions per derivar-los a una altra empresa i té llits buits, el que
faria seria contractar gent perquè aquests 100 llits es
rendibilitzassin al màxim. Això està passant a la nostra
comunitat autònoma: mentre vostè com a gerent ens està dient
que hi ha llits buits, l’Ib-salut dóna doblers a una altra empresa
perquè s’operin o perquè vagin a consultes d’especialistes. Això
no ho faria cap empresa, cap empresa no faria això, i vostè té
experiència privada, i cap empresari no ho consentiria. Si jo
tenc doblers rendibilitzarem els serveis nostres, no enviarem a
fora. Això està passant a la nostra comunitat autònoma,
m’entén?, i això ens preocupa molt, a nosaltres. Com és possible
que hagin tret 1.000 treballadors sanitaris, com és possible que
tenguem no només a Son Espases sinó a altres hospitals llits
buits, i tenguem 6 milions per enviar a fora? Ens preocupa. Per
tant és un tema en què comprendrà que serem reincidents.

Sí que m’agradaria que em contestàs una sèrie de preguntes
que no m’ha contestat; a altres sí, el tema d’urgències m’ha
semblat més aclarit. Em pareix quasi quasi que és de sentit
comú, i m’estranya que no s’hagués fet abans o no es faci abans.
Vostè ha dit que si és necessari a urgències es reforça urgències;
m’agradaria que em contestàs si aquest reforç és contractació
externa puntual o és que mobilitzen plantes i, per tant, hi ha
menys treballadors en planta i més a urgència.

I el tema del pàrking és vera que no és un problema com a
de gerència, perquè és un contracte que es va signar pel Partit
Popular i es va gestionar pel pacte de progrés, però li genera
tensió com a gerent, els usuaris estan insatisfets en aquest sentit.
Per això, li demanam que gestioni aquest tema amb ib-salut i
amb la concessionària si és necessari perquè això és un focus de
malestar dels nostres ciutadans, i el tema del perímetre, li
demanam que ho gestioni amb l’empresa, vull dir, no és un
problema de seguretat, vostè no ho ha mencionat, el Partit

Popular, els parlamentaris del Partit Popular parlaven de
seguretat, és bastant absurd això de la seguretat.

Per tant, gestioni amb l’empresa privada que obri
determinats espais perquè la gent pugui venir i no hagi d’ocupar
el pàrquing, només beneficia l’empresa concessionària, no
beneficia els usuaris o els visitadors o les persones que
acudeixen a consultes a Son Espases i això baixarà la tensió dels
usuaris de Son Espases i crec que és una cosa que a vostè li
interessa i sobretot interessa al conjunt de la població.

Després, m’agradaria que contestàs si és possible per què
estan apagades les plaques fotovoltaiques de Son Dureta, que
n’hi ha més de quatre que estan -ai!, perdoni, de Son Espases,
jo encara tenc Son Dureta...-, Son Espases, disculpi; el tema de
les farmàcies, a quines farmàcies -si em pot contestar- està
comprant Son Espases; si s’han fet les devolucions, aquelles
devolucions per impagament indegut d’històries clíniques totals
o parcials; el seu contracte, si té prevista una indemnització en
el cas que no es compleixi tot el procés i després allò del
turisme, tal vegada és que m’he explicat malament. Em referesc
no a les persones que estan en situació d’irregularitat i que
teòricament no han de cobrar, o no li han de fer previsió de
pagament o de cobrament per situació d’irregularitat
administrativa, sinó per tema de turistes, quina..., de turistes, de
gent que ve aquí una setmana o deu dies, es posa malalta i se’n
va i utilitza Son Espases, perquè era un dels temes principals del
pla econòmic i financer de reequilibri del Govern. Per tant, Son
Espases, que és el màxim hospital, el més gros, quina gestió ha
fet en aquest sentit i quants de doblers ha recaptat en aquest
sentit.

Simplement, Sr. Ribot, volem desitjar-li sort, demanar-li que
sigui ambiciós, ens tendrà devora si vostè demanda un millor
finançament de l’hospital de Son Espases, perquè al cap i a la fi
és l’hospital de referència. Segurament, pràcticament el 70%
dels ciutadans de l’illa de Mallorca i segurament també
d’Eivissa, Menorca... en algun moment hi passam durant un
any, bé per atenció bé per anar a visitar algun malalt, algun
conegut i, per tant, m’agradaria que fos ambiciós. No es
conformi amb els mínims. No es conformi a tenir reunions amb
els caps de servei, no es conformi només a intentar reduir la
llista d’espera. Sigui, li demanam que en aquest sentit sigui més
ambiciós. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Miguel Jerez per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula una vegada
més per reiterar bàsicament un agraïment, per reiterar unes
explicacions i per fer una reflexió entorn al que s’ha comentat
aquí de manera molt genèrica, però que crec que resumeix
clarament la nostra postura en relació amb la capacitat, la
idoneïtat de les persones que ocupen altes responsabilitats dins
l’Administració i en aquest cas, dins la sanitat pública.
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Estam convençuts que l’hospital de Son Espases, pel que he
dit abans i pel que reiter, està en bones mans, estic absolutament
convençut d’això, però en qualsevol cas, voldria entrar en la
reflexió que els vull fer.

Aquí hi ha hagut un debat, empresa pública, empresa
privada, si vostè seria bo per a una cosa i dolent per a l’altra i,
aquí s’ha fet una mica de demagògia, que m’agradaria una mica
combatre, perquè crec que no és així.

Li diré el següent, és a dir, possiblement vostè en una
empresa hospitalària de caràcter privat, quan busquen un
cirurgià, a vostè no el contractarien, però si una empresa privada
de caràcter hospitalari demana un bon gestor, una persona que
sàpiga optimitzar amb condicions els seus recursos i sàpiga
dirigir l’empresa fins on es necessita, vostè, n’estic
absolutament convençut, seria contractat.

Per tant, abandonem segons quins debats que no tenen més
sentit, no focalitzem l’atenció a empresa pública- empresa
privada, focalitzem precisament la capacitat del Sr. Ribot al que
veritablement interessa, en la gestió de recursos públics de la
sanitat d’aquesta comunitat autònoma i (...) que tenia aquí és
efectivament mentalitat de gestió, mentalitat d’empresa si tant
volem, què fa una empresa en l’àmbit privat?, optimitzar
recursos, donar servei de qualitat i això és el que s’ha de buscar
també dins la sanitat pública, optimitzar recursos com vostè fa
i de la manera en què fa i també oferir, com no pot ser d’altra
manera, servei de qualitat.

Ens separa una diferència clara, òbvia: que uns busquen o
tenen ànim de lucre i l’ànim de l’Administració pública és un
ànim de servei públic digne, i això és precisament el que vostè
-i n’estic absolutament convençut- persegueix: l’ànim de servei
públic digne.

Estam convençuts que és així, som al seu costat i per tant, li
desitjam, com la resta de grups parlamentaris també així li he de
desitjar sort perquè efectivament entenem que la capacitat avui
està perfectament demostrat que la té.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per acabar té la paraula el Sr.
Victor Ribot.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’HOSPITAL DE SON
ESPASES (Víctor Ribot i Murillo):

Intentaré ser ràpid, que ara tenc temps. Referent al que ha dit
sobre substitucions d’infermeria, si venien d’una planta o no,
bé, hi ha un pool d’infermeria en cada torn que he llevat en cap
moment, que és gent per disposar per a un lloc o per a un altre,
per reforçar una zona o una altra, perquè en el cas en què faci
falta a urgències, urgències, si fa falta a UCI neonatal, idò UCI
neonatal.

Després, referent a allò de les farmàcies a les quals factura
Son Espases, no ho tenc molt clar, però vàrem rebre una
pregunta parlamentària fa dos o tres mesos i crec que eren tres
farmàcies, ara no record del nom, no me’n record, sé que n’hi
havia una aquí, les altres deus crec que ni les coneixia, no ho sé,
tal vegada eren de la península, són temes específics en l’àmbit
de... fórmules, supòs.

Referent a la indemnització dels contractes, no, sé que abans
hi havia una indemnització de tres mesos de salari per a un alt
càrrec, no, això no ho tenc.

Referent a... sí, hem habilitat un sistema d’avaluació de
cobraments indeguts per a històries clíniques i (...) i, sobre el
turistes, sobre la facturació, ara no tenc la dada exacta, però sí
que hem augmentat la facturació de forma considerable als
turistes, sí.

Després, volia aprofitar, Sr. President, crec que ho he
explicat tot, el motiu de la meva compareixença, que era
defensar la meva idoneïtat al càrrec, així com el projecte per a
l’acció de govern, vull agrair a aquesta cambra l’oportunitat que
m’ha donat de presentar el projecte que tenim per a l’hospital.
Com els he contat tenim molts de projectes ilAlusionants amb
l’objectiu de posar l’Hospital Universitari Son Espases a
l’avantguarda dels hospitals europeus, no només per les seves
magnífiques instalAlacions, sinó també per la qualitat
assistencial, capacitat investigadora i docent.

Els ànim, a vostès, màxims representants dels ciutadans, que
actuïn amb responsabilitat i estenguin ponts de colAlaboració
perquè entre tots aconseguim una sanitat pública cada dia
millor, més responsable i on els recursos siguin destinats a les
veritables necessitats del pacient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En acabar el debat del primer punt de l’ordre
del dia i abans de continuar, agraïm la presència del Sr. Victor
Ribot i Murillo, director gerent de l’Hospital Son Espases i del
seu acompanyant.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4351/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma integral
de registres.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 4351/13, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la reforma integral de registres.
Té la paraula per tal de defensar-la el Sr. Miguel Jerez, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari Popular presenta una proposició no de llei,
la sotmet a la consideració d’aquesta comissió i ho fa per tercera
vegada, és la tercera vegada que el grup parlamentari defensa
exactament el mateix en una comissió amb la diferència que
abans ho feia en forma d’esmena a distintes iniciatives
presentades pels distints grups parlamentaris, Grup Parlamentari
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Socialista i Grup MÉS, i en aquelles dues ocasions el meu grup
parlamentari no va tenir èxit, esper que avui tengui més sort, no
va ser aprovada aquella esmena que pretenia exactament i tenia
exactament la mateixa vocació que la d’avui.

És cert que les dues proposicions no de llei que es discutien
abans parlaven sobre la retirada d’un avantprojecte, la retirada
de l’avantprojecte de la llei de registres, qüestió a la qual ens
oposam, a la retirada, i no entrarem més en qüestió perquè crec
que la nostra posició en aquelles dues ocasions va estar
perfectament defensada, creim en la necessitat d’optimitzar
recursos i aquesta és una de les mesures tendents a això.

El que pretenem aquí és que, si aquest avantprojecte de llei
de reforma integral de registres va endavant, Formentera, l’illa
de Formentera no es quedi fora del que és una reestructuració
que és possible que no tengui en compte determinats fet insulars
com el que succeeix a l’illa de Formentera.

Com saben els registres civils estan repartits pel tot el
territori insular i peninsular al llarg de 8.000 oficines, (...) Els
jutjats de pau. Amb l’eliminació d’aquestes estructures
s’eliminarien també les funcions que fa el registre d’Eivissa en
relació amb Formentera. Formentera no té registre de la
propietat i com que no té registre de la propietat, quedaria amb
aquesta eliminació sense la possibilitat que la gent de
Formentera tengués accés als certificats de naixement, de
defunció, de matrimoni. 

Per tant, el que demanam bàsicament i en resum, és que la
llei reculli aquest fet, que la llei contempli la creació d’una
delegació registral a l’illa de Formentera o que prevegi la
creació d’organismes propis que puguin desenvolupar les
funcions registrals a fi de facilitar inscripcions i a fi de facilitar
l’emissió de certificats a la seva població.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la  paraula la diputada Hble. Sra.
Pilar Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Avançam que votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei, però no volem deixar de dir
quatre coses en les quals ens sembla absolutament incoherent la
postura del Partit Popular. 

En el mes d’abril el nostre grup va presentar una proposició
no de llei on, efectivament, apostàvem perquè els registres civil
continuïn essent públics com fins ara i a dia d’avui a Formentera
no hi ha cap problema perquè el registre civil és públic, gratuït
i els formenterers fan totes les seves tramitacions a través del
Jutjat de Pau. Per tant, no hi ha ni un sol problema. El problema
el crea aquest avantprojecte de llei de reforma integral dels
registres civils on, per una banda, es privatitza el registre civil;
en segon lloc això vol dir que a partir de l’aprovació d’aquesta
llei totes les tramitacions ja no seran gratuïtes; en tercer lloc,
que es privatitza perquè passa en mans dels registradors de la
propietat; en quart lloc, que tots els milions d’euros que s’han

invertit a la passada legislatura en què es va digitalitzar amb 130
milions d’euros els registres civils d’Espanya, resulta que ara
tots aquests sous s’hauran, entre cometes, perdut, perdut no
perquè s’han digitalitzat els registres civils, però els entregam
de manera gratuïta als registradors de la propietat. És a dir,
utilitzam els diners públics per donar-los als registradors de la
propietat. Això ens sembla del tot inadmissible, a més a més
dels guanys o del benefici industrial que això els suposarà de
més de 180 milions d’euros.

En aquesta reforma del registre civil s’hi han mostrat en
contra tots els operadors jurídics, tots, en majúscules, sembla
que vostès ja han agafat afició a fer lleis en contra de tothom i,
per tant, li reiter que nosaltres donam suport a la proposició no
de llei amb el benentès que en cas que s’aprovi aquesta llei,
efectivament, el que volem és que es tengui en compte la triple
insularitat de l’illa de Formentera, però també volem que quedi
clar que estam radicalment en contra que s’aprovi aquesta llei
de reforma integral de registres.

També vull aclarir que en la proposició no de llei del 24
d’abril que vàrem debatre en aquesta comissió, el Grup
Socialista va acceptar l’esmena respecte a Formentera que va
presentar el Partit Popular. El problema és que nosaltres
estàvem d’acord a incorporar-la a la PNL, però com que vostès
no varen voler votar la proposició no de llei, evidentment, va
quedar rebutjat, però no perquè es rebutjàs l’esmena de
Formentera, sinó perquè vostès no varen voler votar a favor que
els registres civils continuassin sent públics.

Per tant, com dic, reiter el nostre vot favorable a aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre vot també serà a favor
d’aquesta proposició, sense cap dubte. 

A més, els vull llegir la recollida... al llibre... Assumptes
Institucionals on es recullen les intervencions dels diputats, el
diari de les comissions, i el nostre parlamentari en aquell
moment el Sr. Nel Martí ho va dir d’una manera molt clara:
“s’han presentat esmenes en aquesta proposta relacionades amb
Formentera, jo em voldria anticipar en el sentit de dir que sense
cap dubte defensarem sempre que els ciutadans de Formentera
tenguin el millor servei, avui els ciutadans de Formentera no
s’han de traslladar a Eivissa per a tràmits de registre civil, sinó
que es pot fer a través dels jutjats de pau. Aquesta fórmula es
pot millorar, si es pot millorar amb altres sistemes, nosaltres li
donarem suport”.
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El que passa és que aquesta proposició no de llei no es va
aprovar perquè vostès no varen acceptar el rebuig a la
proposició que nosaltres vàrem presentar, que era demanar la
retirada de l’avantprojecte de la llei de reforma integral de
registres, perquè això suposaria en tot cas que acceptàvem que
les taxes es posassin en vigor, que acceptàvem que el registre
civil deixaria de ser gratuït, que acceptàvem que els registradors
de la propietat que ara han reduït el seu negoci perquè no hi ha
tantes propietats a vendre perquè la gent no té doblers, ara seran
els registradors civils, que aquesta taxa de 20 o 30 euros que
haurà de pagar cada ciutadà, un 60% se’ls quedaran els
registradors.

És clar, no podíem encaixar la de Formentera dins aquesta
altra, perquè nosaltres el que volem és que això no es posi en
marxa, que aquesta llei es paralitzi.

A més, no estam davant una situació..., els registradors no
són uns funcionaris, pel que ha comentat la parlamentària del
grup socialista, sinó a més a més estam davant uns funcionaris
que poden llogar el seu..., funcionaris que no són funcionaris -
insistesc-, sinó un personal que pot llogar la seva plaça com
passa amb el Sr. President del Govern, el Sr. Rajoy, que ha
contractat un altre registrador i es queda el 50% dels seus
beneficis, mentrestant és president del Govern, i vostès volen...
el Partit Popular vol que aquests registradors, que no són
funcionaris, ara hagin de registrar els naixements, les
defuncions, els casaments, amb una taxa de 20 o 30 euros per
als ciutadans perquè ells es quedin el 60% d’aquests 20 o 30
euros. Com comprendrà estam absolutament en contra d’aquesta
privatització del registre civil.

En aquest context on diu que el Parlament de les Illes....
insta el Ministeri de Justícia a recollir a l’avantprojecte de llei
de la reforma integral de registres la realitat insular, contemplar
la creació d’una delegació registral a l’illa de Formentera o, si
escau, la creació d’organismes propis que desenvolupin
funcions registrals a fi de facilitar les inscripcions o l’emissió de
certificats a la seva població, nosaltres hi estam d’acord perquè
no fa referència a cap privatització, no fa referència a pagament,
no fa referència al registrador sinó al fet que es millori el que hi
ha actualment a la llei que està en vigor.

Ens agradaria, de veritat, ens agradaria que el Partit Popular
fos tan solidari, per exemple, quan hi hagi reduccions de registre
civil a l’indret de Menorca, d’Eivissa o de Mallorca per
l’aplicació d’aquest avantprojecte de llei, i quan suposi
reduccions per municipis el Partit Popular també doni suport
com nosaltres donam ara a l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Contradiccions? No sé si hi ha
contradiccions? Perquè, efectivament, votarem tots exactament
en la mateixa direcció. Jo crec que són coherents els debats
d’uns i els debats dels altres, mantenim exactament el mateix,
no deim res distint que no haguéssim dit en dues ocasions
anteriors, és a dir, un, estam a favor de la Llei integral de
reforma de registres, hi ha altres grups parlamentaris que no
estan d’acord amb aquesta qüestió, ja ho vàrem posar de
manifest en el seu dia, ja vàrem explicar cada un quina és la
nostra posició i avui el que ens uneix és una qüestió distinta,
sempre i quan aquesta llei que nosaltres defensam acabin sent
aprovada, que encara no ho ha estat. 

Per tant, celebrar que la resta de grups parlamentaris
s’adhereixin a la nostra iniciativa que crec és molt important,
sense perjudici que cada un es reservi, com ho fan, la seva
opinió amb relació a la llei o a l’avantprojecte de reforma
integral de registres. Crec que era obligació de tots els grups
parlamentaris donar suport a aquesta iniciativa, que si bé no va
tenir el suport en anteriors comissions va ser per qüestions
estrictament tècniques. Si vostès volien que nosaltres
mantenguéssim efectivament això, ens veiem obligats a votar
una cosa amb la qual no estàvem d’acord, que era en la mayor,
renunciar a un avantprojecte. En conseqüència ens vàrem veure
obligats a rebutjar-ho tot.

Per tant, avui estàvem obligats a trobar punts d’acord, avui
estàvem tots obligats a això i nosaltres també, com no pot ser
d’altra manera, estam obligats, també, a portar a aquesta
comissió la defensa d’aquesta iniciativa que no és la primera
vegada que la portam i que crec que si acaba aprovant-se la llei,
i a Madrid ens fan cas, crec que Formentera serà la gran
beneficiada.

Moltes gràcies, Sr. President, i reiter una vegada més la
reiteració d’agraïment als grups parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si volia vostè, no sé, si quería manifestar el sentido de su
voto o si quería decir algo.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, donar-hi suport com també fa el Grup MÉS i el Grup
Parlamentari Socialista. Jo crec que els termes amb què s’ha
defensat són els adients i, per tant, nosaltres li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. En conseqüència quedaria aprovada
per unanimitat de tots els grups parlamentaris la Proposició no
de llei 4351/13.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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