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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Cap ni una, molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3182/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a consum d'alcohol.

Passam ara al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la Proposició no de llei RGE núm. 3182/11, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, sobre consum d’alcohol.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El contingut
d’aquesta proposició no de llei va referit sobretot al consum
d’alcohol entre la població jove de la nostra comunitat
autònoma. Com va dir el conseller competent, el Sr. Bosch,
competent en temes de joves, la nostra comunitat autònoma és
una població jove, entre altres coses a causa de la presència de
població immigrant, i una de les característiques que surt a totes
les enquestes quan es fa referència a la població jove és l’ús
abusiu del consum d’alcohol entre aquesta població jove. 

Una de les seves característiques és que s’està consumint de
forma molt primerenca, en edats molt primerenques, als 14
anys, l’alcohol als 14 anys; en temes de tabac s’està començant
fins i tot entre els 12 i els 13 anys. El tema és que els joves
consideren l’alcohol o associen l’alcohol amb relacions d’oci i
amb temes de relacions socials, a una permissivitat en temes de
consum d’alcohol; un percentatge molt important, més d’un
94%, diu que té accés a l’alcohol sense cap dificultat, que no se
li demana carnet d’identitat; fins i tot un 34% declaren que els
pares són els que faciliten aquest alcohol d’una manera directa
o d’una manera indirecta.

El consum d’alcohol en edats molt primerenques pot
generar..., el consum abusiu d’alcohol en edats molt
primerenques pot generar problemes quan una persona ja és
adulta, i una de les causes de la mortalitat entre els joves més
important són els accidents de trànsit, i que se’ls fan a vegades
proves hi ha un consum molt elevat d’alcohol, hi ha taxes
d’alcoholèmia molt elevades.

També és molt freqüent que el consum d’alcohol sigui un
desinhibidor de la violència; quan hi ha hagut de qualque forma
capítols o accions de violència entre els joves, sobretot els caps
de setmana, i es fa el registre de quins han estat els actes
anteriors a aquesta acció violent, sempre hi ha -sempre potser és
un exageració, però en un 95% en unes enquestes, i en unes
altres enquestes en un 90%- sempre hi ha la presència del
consum d’alcohol, i ells diuen que el consum d’alcohol
desinhibeix i promou actituds violentes.

Per altra banda el consum permanent de l’abús de l’alcohol
ja sabem tots que du greus malalties hepàtiques,
cardiovasculars, de salut mental, perjudica les capacitats
cognitives, etc.

Jo crec que sense entrar en el debat de la necessitat, tal
vegada, d’un debat social sobre el consum d’alcohol com una
droga, el que sí s’ha de fer és una activitat pedagògica en relació
amb el consum, diguem amb l’ús adequat d’aquest consum
d’alcohol. Jo crec que no s’ha de tenir una actitud moralista
però sí que s’ha de parlar i s’han de fer polítiques preventives
contra un consum abusiu i contra un mal ús d’aquest alcohol. 

Ens preocupa molt aquest tema perquè és una constant que
està sortint a totes les enquestes, tant a les enquestes europees
com a les enquestes espanyoles, com a les enquestes, quan es
fan, en relació amb el nostre país, amb la nostra comunitat
autònoma, i sobretot amb els nostres voltants: Catalunya, País
Valencià, Múrcia, Andalusia i -insistesc- la nostra comunitat
autònoma. L’alcohol resulta atractiu per a les persones joves i
a més a més és de fàcil accés.

Amb altres drogues, que s’ha fet una acció molt més
pedagògica i que, tot i que estigui prohibides, també sabem que
tenen accés fàcil, com és el tema de la cocaïna, com és el tema
de l’heroïna, com és el tema del cànnabis, la cocaïna ha baixat
d’una forma molt important, l’heroïna pràcticament va
desaparèixer tot i que ara repunta, el cànnabis es manté i no
apuja perquè es fan campanyes informatives, i en canvi l’abús
de l’alcohol és una constant que està apujant i que a més a més
es redueix, s’està reduint cada vegada més, l’edat d’inici.

Nosaltres som conscients que fer grans campanyes en aquest
moment és difícil per la situació econòmica, però el que sí
podem fer és aprofitar tots els recursos que tenim a la nostra
comunitat autònoma per poder fer campanyes i programes de
sensibilització i d’informació per prevenir el consum excessiu
d’alcohol entre els joves. Per això proposam que el Parlament
insti el Govern perquè a través de la televisió pública, que és la
radiotelevisió IB3, es puguin fer campanyes i es puguin fer
programes de sensibilització als joves i als pares cap a l’ús
responsable de l’alcohol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fina Santiago.

S’ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari
Popular, amb RGE núm. 4181/11, a la Proposició no de llei
RGE núm. 3182/11, sobre consum d’alcohol.

Per a la defensa de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Primer de tot vull començar agraint a la Sra. Fina
Santiago, que abans hem parlat, que ens accepti l’esmena. És
important que el consens sigui de tots els partits en aquesta
problemàtica, perquè en el que importa realment, en el fons del
tema, tots hi estam d’acord.

Amb aquesta matisació es pretén obrir el ventall de
possibilitats per a la divulgació de campanyes i programes que
resultin eficaços en la prevenció del consum excessiu de
l’alcohol. Una administració responsable, i més en aquests
moments, ha de contemplar la possibilitat d’utilitzar tot el
material quant a campanyes ja produïdes que es trobi realitzat
i sigui aprofitable. D’aquesta manera tampoc no es descarta que
en el futur, segons els recursos, es puguin emetre per part d’IB3,
la radiotelevisió, campanyes de producció pròpia.

Els joves, a l’hora de reunir-se i socialitzar, veuen molt
normal l’ús de begudes alcohòliques. Des de petits veuen
l’alcohol al seu voltant. Pensam que és un costum perfectament
acceptat a la societat, i són una minoria els joves que veuen poc
o gens perillós el consum de l’alcohol. Cal ressenyar que
l’alcohol és el protagonista indiscutible de les nits d’oci
juvenils, i la substància que facilita la resta de consums. La
ingesta d’alcohol ajuda els joves a desinhibir-se, en les seves
paraules “a passar-s’ho bé, a collir el puntet”, i acaba un nombre
molt preocupant d’ells amb borratxeres cada cap de setmana.
Cada vegada comencen a beure abans i consumeixen majors
quantitats i alcohol de major graduació. A més el seu objectiu
final és el d’emborratxar-se, ja que, dit per ells, ho consideren
un pla divertit i atractiu. Destaca especialment que la beguda
més consumida els caps de setmana pels joves són els
combinats, amb un 44,3% en recents enquestes, seguida per la
cervesa. 

Cal informar els joves de com els afecta l’abús de l’alcohol,
de les seves conseqüències tant a curt com a llarg termini, amb
exemples, amb imatges, amb contingut tal vegada commovedor.
La repetició del missatge pels mitjans de comunicació, el mateix
missatge a les famílies, als domicilis i a les escoles, és
imprescindible per conscienciar els joves. Directament
relacionat amb la seva salut, ells han de saber que els efectes
nocius de qualsevol substància tòxica són més perjudicials en un
organisme que està en ple procés de desenvolupament; que com
més aviat es comença a consumir alcohol més aviat apareixen
els efectes tòxics d’aquesta substància, i augmenta la
probabilitat de dependència; que el consum de l’alcohol en
adolescents pot produir alteracions en el creixement i en la
maduració de l’adolescent; que el consum d’alcohol excessiu i
prolongat provoca alteracions hepàtiques, digestives i
cardiovasculars, com bé ha dit la Sra. Santiago; que perjudica el
desenvolupament cerebral dels adolescents i pot ocasionar
problemes d’aprenentatge i memòria. A més els efectes de
l’alcohol sobre el cervell són independents del tipus de beguda
alcohòlica consumida.

Quant als problemes socials, podem destacar que el consum
de l’alcohol és la primera causa de mort entre la joventut, ja que
el 60% dels accidents de trànsit mortals durant els caps de
setmana són provocats principalment per la ingesta de begudes
alcohòliques. Segons l’enquesta estatal sobre l’ús de drogues i

alcohol a l’ensenyança secundària, tres de cada deu joves de les
Illes Balears d’entre 14 i 18 anys ha viatjat com a passatges
d’un vehicle a motor conduït per algú sota els efectes de
l’alcohol; a més a mesura que augmenta l’edat també ho fa
aquesta prevalença, que passa d’un 15,2 en joves de 14 anys a
un 45% en els joves de 18 anys. Quant a incidents violents, el
19,1% dels joves va declarar haver consumit alcohol en les dues
hores prèvies a la baralla o l’agressió física, essent aquesta la
droga més consumida.

També a l’assistència mèdica urgent i a les detencions per la
policia o la Guàrdia Civil l’alcohol és la substància més
consumida en les dues hores prèvies. Una dada preocupant és la
quantitat d’intoxicacions etíliques severes de joves registrades
els caps de setmana; segons una recent enquesta domiciliària
realitzada a les Illes Balears entre els joves de 15 a 24 anys, un
19,3% dels homes i un 11,5 de les dones practiquen la ingesta
de cinc o més begudes alcohòliques en el termini d’un parell
d’hores.

Totes les enquestes realitzades recentment als joves indiquen
unes xifres alarmants. Els joves no perceben com a perillós el
consum de l’alcohol en comparació amb altres substàncies. Per
això són molt importants les campanyes dirigides al canvi
d’aquesta mentalitat.

Per acabar volem dir que el consum excessiu de l’alcohol és
un vertader problema de salut públic, i des del Partit Popular
consideram necessari dur a terme actuacions destinades a
conscienciar i sensibilitzar la població juvenil i adolescent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara començam el torn de fixació
de posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei, i si la Sra. Santiago dóna suport també a
l’esmena del Grup Parlamentari Popular, nosaltres no hi posam
cap problema.

Evidentment parlar el darrer condueix al fet que moltes
coses ja s’han dit, i més en un tema com aquest, que crec que no
és gens conflictiu. És veritat que l’alcohol és la substància més
consumida també en el sector de joves, que més o manco entre
15 i 16 anys hi ha una edat d’inici, i per dir qualque cosa que
crec que no s’ha dit avui horabaixa, hi ha canvis en les
conductes de consum, i un dels més importants en aquests
moments és el que es denomina binge drinking, que és un
consum molt elevat, fins a cinc begudes alcohòliques, en un
espai de temps que podríem dir d’un parell d’hores. És una
manera molt ràpida, és un canvi de costum. Aquest país era un
país de bevedors habituals i ara hi ha un canvi de costum de
bevedors més de cap de setmana, i especialment entre els joves
aquesta modalitat de consum, molt lligada a vegades amb el
botellot, que és fer una beguda intensa en un curs espai de temps
per arribar a entrar a un local d’oci, per exemple, en una situació
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de desinhibició. Això és una modalitat nova, però que es troba
quasi en un de cada cinc joves i en una de cada sis dones.

Ja ha comentat allò dels temes dels caps de setmana i, crec
que també s’ha dit però és una diferenciació, que normalment
no és el consum d’una única droga com pot ser l’alcohol, sinó
que normalment hi ha un policonsum.

Realment allò important d’aquestes situacions és que, per
una banda, efectivament hi ha problemes que un consum
habitual i continuat pot conduir a problemes de patologia,
bàsicament de fetge, de cervell o de salut mental, i s’ha de
remarcar que entre els joves sí que és una causa relativament,
relativament freqüent d’atenció sanitària urgent tant a atenció
primària com hospitalària, especialment els caps de setmana.

Però jo crec que un dels motius, a més del problema de
salut, que ja necessita de més temps per arribar-ho a produir, és
que aquesta freqüència i sobretot la quantitat d’ingesta d’alcohol
té una relació molt directa amb conductes violentes, i que
afecten especialment els joves. Hi ha enquestes que diuen que
quasi un 12% ha estat víctima de qualque tipus d’agressió
relacionada amb l’alcohol, i quasi un de cada quatre reconeix
que ha participat en bregues condicionades per ingestes
d’alcohol, i és molt important remarcar que són tipus de
conductes violentes associades bàsicament a quatre tipus
d’agressions: unes poden ser físiques, unes poden ser
psicològiques; unes que poder arribar a ser greus, que són
agressions de tipus sexual, que normalment són relacions no
consentides i per tant moltes vegades sense utilitzar preservatiu,
i que poden anar associades a malalties de transmissió sexual,
embarassos no desitjats i, secundàriament, a interrupcions
voluntàries de l’embaràs. I una quarta que s’ha comentat aquí és
allò dels accidents de trànsit; l’accident de trànsit és una de les
principals causes de mort en els joves, hi ha estudis de joves que
reconeixen que han anat en vehicles en què el conductor anava
gat o que fins i tot ells han conduït en aquestes circumstàncies.

Per tant crec que són causes de consum d’alcohol que ens
han de fer preocupar.

Evidentment la proposició no de llei encaixa perfectament
amb els plans que es fan d’actuació, com és el que té aquesta
comunitat autònoma, de pla d’actuació en drogodependències,
i evidentment els objectius que es plantegen van des de la
prevenció, que passa perquè no es begui, o evitar o retardar
l’edat d’inici; hem d’intentar afavorir pautes que disminueixin
consum, sobretot que s’augmenti la percepció de risc de qui està
bevent, i evidentment després hi ha tota una sèrie de fets
secundaris, que són disminució de morbilitat, mortalitat, etc.,
etc. Però especialment qualsevol tipus de pla, i també el Pla
d’atenció a les drogodependències, també planteja accions a fer,
i aquí està impulsar programes o campanyes que intentin
modular aquesta sèrie d’objectius que acab de comentar, i
especialment amb els joves se suggereix que es treballi amb
colAlectius de joves, ja sigui a través d’associacions o altres
coses, i que es facin accions, programes i campanyes en
aquestes situacions d’àmbit comunitari, com pot ser fer una
acció molt directa un divendres vespre, un dissabte vespre en
zones de botellot, o actuacions que poden arribar a grans
colAlectius, com poden ser iniciatives com la que du incorporada
la proposició no de llei.

Per tant jo crec que és una proposició no de llei encertada,
en la qual estam d’acord tant amb la proposant com amb
l’esmena, perquè el que intenta és que els joves comencin el
més tard possible en el consum d’alcohol, que facin un consum,
si l’han de fer, d’una forma moderada, perquè evidentment
aquest consum està adquirint unes connotacions en quantitat i
en qualitat que van associades a aquestes quatre situacions
d’agressions, totes elles que poden ser greus, i que, d’això, ja en
tenim prou informació, i per tant tot el que sigui impulsar
programes o iniciatives que van des de la prevenció a
intervencions ja més directes, nosaltres hi estam perfectament
d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar les esmenes
acceptades per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc volem agrair als dos
grups parlamentaris el seu suport a aquesta proposició no de llei.
A més jo crec que coincidim tots en el fons, vull dir no atacar
l’ús de l’alcohol sinó sobretot el consum irresponsable i l’abús
de l’alcohol. Jo crec que això és molt important.

A l’esmena del Partit Popular no tenc cap inconvenient,
perquè jo crec que també va al fons de la proposta, que és
rendibilitzar i aprofitar els recursos. Efectivament, si hi ha una
campanya que ha funcionat es pot aprofitar i es pot demanar
l’autorització per part d’IB3. A la ràdio és ver que no té per què
ser una producció cara, perquè la ràdio sempre és més
econòmica, i es pot fer des d’orientacions. Per tant cap
problema a modificar aquest termini.

En relació amb el que ha dit el Partit Socialista, li he de dir
que efectivament fins i tot entre els joves ja existeix un vocable,
que és el que vostè ha dit, després de cinc copes, que crec que
cap de nosaltres podria aguantar, el que succeeix, que és la
pálida, que comencen físicament a canviar de cara, físicament
a canviar, i que se sap el que passarà, i això ja està succeint en
els nostres carrers, sobretot els caps de setmana perquè cada
vegada està més relacionat amb l’oci de cap de setmana, i
després són joves que poden tenir una conducta molt
normalitzada, assistir a l’institut, d’una manera normalitzada,
etcètera.

Per tant, cap problema, recollim la millora que fa el Partit
Popular i totes les millores que ha pogut aportar el Partit
Socialista.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

Supòs que la podem donar per aprovada, per assentiment,
no? No fa falta votar. Molt bé, idò queda aprovada la proposició
no de llei per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3737/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació i reforma de
l'hospital de Manacor.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
3737/11, del Grup Parlamentari Socialista, sobre ampliació i
reforma de l’Hospital de Manacor.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som aquí per parlar d’una
proposició no de llei que demanda la continuïtat del projecte
d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor.

Tots vostès saben que l’Hospital de Manacor és un hospital
que té una vida curta, però crec que tothom estarà d’acord que
ha donat un servei extraordinari als ciutadans de la comarca de
Llevant. Vull recordar que dóna assistència a municipis com
Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Vilafranca,
Manacor, Felanitx, Ariany, Petra, Porreres, Sant Joan, Montuïri,
Campos, Ses Salines i Santanyí i remarcar que la població
d’aquests pobles ha crescut de manera considerable en els
darrers anys.

Parlam d’un hospital que dóna serveis sanitaris i per tant, és
molt important mesura quina activitat assistencial té aquest
hospital. Aquest hospital ha augmentat molt en aspectes molt
importants. 

Ara donaré quatre dades que comparen l’activitat l’any 2000
amb l’any 2010. Els he de dir que s’ha passat de 198 llits a 238,
que en recursos humans s’ha passat de 507 -103 metges i 159
infermeres- a 1.175 professionals -202 metges, 392 infermeres-,
que l’activitat quirúrgica ha passat de 6.300 intervencions a
7.650, que els parts han passat d’un miler a uns 1.200, que les
urgències han augmentat de manera considerable de 51.000 a
65.000, les consultes externes han augmentat més d’un 50%, de
125.000 a 175.000, o per exemple un hospital de dia que no
existia al principi, però que l’any passat va fer prop de 6.500
tractaments.

Vull recordar, com un altra característica que és apreciada
en la feina d’un hospital és que aquest hospital està entre els
vuit hospitals d’Espanya que han obtingut més reconeixement
dels principals premis que es donen, que és la Conferencia TOP
20. Ha tingut la Menció d’Honor en categoria de “Millor
hospital en atenció al pacient” o, per exemple, l’any 2009 el
Govern de les Illes Balears el va reconèixer amb el Premi de
plata a l’excelAlència en gestió.

Per què es va decidir en un moment determinat fer una
ampliació reforma d’aquest hospital? Idò, perquè es va
considerar que era absolutament necessària i prioritària, una
decisió presa d’acord amb el patronat de l’hospital, on vull
recordar que hi participa l’Ajuntament de Manacor, governat pel
Partit Popular, amb representació del conjunt de municipis de la
comarca de Llevant, l’ib-salut i la Conselleria de Salut i
Consum. 

Per tant, tot aquest augment d’activitat assistencial, noves
activitats que es realitzaven creaven la necessitat de nous espais
i això constituïa una urgència, una demanda tant dels ciutadans
com dels professionals. Per tant, el que pretén el Pla director
d’ampliació i reforma de l’hospital és aconseguir un
esponjament arquitectònic, millorar l’aparcament de l’hospital
i per tant, aconseguir un millor servei per als usuaris i adaptar
el centre al que són les necessitats actuals d’usuaris i
professionals.

Aquest projecte, pla director, preveu dues fases, una que és
actuar amb una obra nova, una part, una ala nova de l’hospital
de més de 6.000 metres quadrats i una reforma i ampliació
posterior d’altres zones de l’edifici ja existent de quasi 3.000
metres quadrats. Això es plantejava amb una acció de 37 mesos
vista, onze dels quals per a la fase d’ampliació i la resta, de
reforma.

Vull recordar que a l’edifici nou es creava una gran zona de
consultes externes, es dignificava i s’ampliava la part d’hospital
de dia, vull recordar que és on reben tractament ambulatori
bàsicament malalts crònics renals, malalts que tenen malalties
onco-hematològiques, càncer, etc., una zona de formació i
docència i una zona d’hostatgeria bàsicament per al personal de
guàrdia. La reforma de l’edifici actual afectava bàsicament a
l’ampliació i adequació de les urgències, la UCI, la zona matern
infantil principalment.

Quina tramitació es fa fer d’això? És un edifici que es va
aprovar per Consell de Govern l’any 2010, que tenia i té les
seves partides pressupostàries amb els seus plurianuals aprovats.

Vull remarcar i recordar aquí que no és la Fundació Hospital
de Manacor que abordava aquesta ampliació reforma. És el
mateix ib-salut mitjançant un conveni de colAlaboració, signat
entre el mateix servei i la fundació, que actuava i actua com a
òrgan de contractació del contracte d’obres i assumeix les
despeses d’aquesta ampliació reforma.
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Com he dit, és un projecte que tenia totes les passes fetes a
l’àmbit administratiu i de finançament, es va licitar per 10,7
milions d’euros, s’hi han presentat 23 empreses i el mes de maig
d’enguany es fa una adjudicació provisional per 8,8 milions
d’euros amb un estalvi per tant d’1,9 milions d’euros i
s’adjudica provisionalment a Fomento de Construcciones i
Contratas y per tant, no es va poder fer una adjudicació
definitiva perquè va coincidir amb el període de govern en
funcions.

Evidentment, com passa amb moltíssims de procediments
d’adjudicació que es fan a l’Administració pública, alguna de
les empreses que no es va veure afavorida en l’adjudicació va
presentar alAlegacions. Què ha passat? Evidentment, hi ha hagut
un canvi de govern, el Govern actual l’atura, no sabem el
perquè. 

Vull dir aquí que el Govern, la Conselleria de Salut no es
caracteritza per donar informació i en aquest tema en concret els
quatre documents que ha demanat aquest conseller no li han
estat facilitats, igualment no se li han contestat les preguntes
amb resposta escrita en relació amb aquest tema. 

Per tant, desconeixem les alAlegacions presentades, les
respostes donades i especialment desconeixem el motiu raonat
pel qual sembla que l’Administració, coneixement que hem
tingut pel BOE, renuncia a aquesta licitació. 

És important remarcar aquí el que opinen els ciutadans, els
professionals i els ajuntaments. Els ciutadans i les ciutadanes
saben que és una obra necessària, els professionals fa anys que
demanden millorar les seves condicions de feina i poder oferir
qualitat assistencial. 

També vull remarcar els ajuntaments. A nou ajuntaments de
la comarca de Llevant s’ha presentat una moció amb una doble
petició, bàsicament, que es continuï i no es renunciï a aquesta
obra d’ampliació i reforma i que es produeixi l’adjudicació i el
començament d’obres. A nou ajuntaments s’ha presentat, a vuit
ajuntaments ha estat aprovada, entre aquests l’Ajuntament de
Manacor, i només a un ajuntament no ha estat aprovada. També
vull comentar que només a dos ajuntaments d’aquests nou, el
Partit Popular ha votat en contra, en tots els altres set, ha votat
a favor.

Per tant, el que pretenem amb aquesta proposició no de llei
és que l’Administració, la Conselleria de Salut torni enrere
aquesta resolució. Ens agradaria saber el motiu pel qual es
renuncia a aquest procediment de licitació de l’expedient, quins
són els motius d’interès públic degudament justificats que es
puguin alAlegar, perquè en tenim un desconeixement absolut,
però sí que podem manifestar que estam davant una mala
notícia.

Pensam que l’assistència sanitària oferta als ciutadans i
ciutadanes de la comarca és veurà afectada en la seva qualitat
assistencial especialment en àrees com urgències, UCI, àrea
matern infantil i hospital de dia.

Per tant, crec que paralitzar i renunciar a aquest projecte no
és el que correspon a les necessitats actuals. Pensam que en
aquests moment és una obra necessària, demandada, amb
pressupost. Es va fer una licitació, una adjudicació provisional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i per tant, nosaltres a més de necessitar informació perquè
no se’ns proporciona, hem presentat aquesta proposició no de
llei en què demanam a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social que no renunciï a aquesta obra d’ampliació i
reforma, que l’adjudiqui i que comenci aquesta obra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no exhauriré els meus deu
minuts. Efectivament, donarem suport, íntegrament, a aquesta
proposició no de llei perquè som coherents i conseqüents amb
el que també defensen els nostres representants als diferents
municipis i tots els nostres representants als diferents municipis
de tots els membres de la coalició que composa aquest grup
parlamentari han votat positivament en els plenaris de cada
ajuntament on s’ha defensat solAlicitar a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social que procedeixi a la urgent adjudicació
definitiva i al començament de les obres d’ampliació i reforma
de l’Hospital de Manacor.

Bàsicament ha estat per la necessitat que crec que ha quedat
molt ben expressada a la defensa d’aquesta proposició no de
llei. El creixement demogràfic que ha patit o que té la comarca
de Llevant necessita necessàriament una ampliació no només de
tema d’hospital, sinó també de temes de centres de salut,
d’educació, etc.

Perquè tenguin alguna referència, per exemple de l’any 1999
a l’any 2005, l’any 1999 va ser quan es va construir l’hospital,
Capdepera ha passat de 6 a 11.000 persones, pràcticament ho ha
duplicat; Artà, de 5 a 6.000, és la que ha pujat manco; Manacor,
de 30 a 37.000 l’any 2005 i l’any 2008 ja arribaven a 40.000;
Felanitx, de 14 a 17.000; Son Servera, de 6 a pràcticament
12.000; Sant Llorenç, de 5.300 persones a 7.700. Efectivament,
un hospital de l’any 1999 que pràcticament volia atendre la
meitat de l’actual població que existeix. 
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L’any 1999 va ser quan va començar la presència de
persones immigrades i de persones estrangeres en la nostra
comunitat d’una manera molt important que ningú no va
preveure. Record que l’any 1996 es deia als centres educatius
que què faríem amb tantes escoles, perquè ningú no preveia el
moviment immigratori que ha patit aquesta comunitat autònoma
i ja veuen vostès ara que els centres educatius tampoc no són
suficients.

Per tant, si hi ha creixement de població, no és estrany que
les dades d’atenció siguin les que ha comentat vostè en
creixement i que es necessitin més professionals. Si es
necessiten més professionals, es necessita més espai per poder
atendre adequadament aquests ciutadans i perquè els
professionals facin la feina que els correspon.

Pens que hauríem d’intentar mantenir aquesta qualitat que
va aconseguir tenir l’hospital de Manacor i que necessàriament
i tots sabem que els temes laborals tenen a veure també en
temes d’espai, si hi ha una pressió damunt l’espai no es pot
donar la mateixa atenció. Crec que no només afectarà o creim
que no només afectarà la comarca de Llevant, si no
s’aconsegueix aquesta ampliació de l’hospital, perquè hi haurà
una pressió assistencial major a altres hospitals, sobretot en
temes d’UCI i d’urgències.

Demanam que no es continuï castigant la comarca de
Llevant, no sabem per què li volen llevar el tren, l’hospital, en
temes culturals també està amenaçada, tot i que va haver-hi un
canvi de govern, em refereixo a allò dels temes de teatre i per
tant, demanam que aquest hospital es pugui construir en un
termini raonable i amb criteris de sostenibilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Antònia Vallés i Ramis per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com bé ha dit el Partit
Socialista, Manacor té un paper essencial dins el nostre mapa
sanitari. De fet, el nou gerent, Rafel Santiso, el cap endavant es
va posar en marxa per garantir la millora en l’atenció dels
pacients i les millors condicions per als professionals sanitaris.
La veritat és que s’ha trobat amb una situació molt complicada,
una situació per altra banda que ni els mateixos treballadors
n’estaven assabentats. 

L’hospital de Manacor tenir aprovat un pla director que
establia reformes i ampliacions per un valor aproximat de 10,7
milions d’euros, es va dur a terme el procés de licitació i
l’anterior govern l’adjudicar provisionalment a l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas el maig del 2011, com
bé ha dit. Tot i això, el procés d’adjudicació no va ser del tot
clar per dues de les empreses que es presentaren al procés de
licitació -Acciona i Constructora- que, com és de suposar, no
obtingueren l’adjudicació. 

Es varen detectar problemes tècnics de contractació i també
d’adjudicació. En el període d’alAlegacions presentaren dos
recursos que l’ib-salut ha hagut d’acceptar i que obliguen a
paralitzar les obres per complir la legislació. 

El Govern farà les coses dintre de la legalitat, com no pot ser
d’altra manera. La intenció d’aquest govern no és aturar l’obra
definitivament, és clar que no, no es pot oblidar, és molt
important, perquè l’objectiu que té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social és treballar per fomentar i millorar els
assistents i els usuaris de Manacor i sempre amb concordança
amb l’ajuntament. La seva regidora de Sanitat està puntualment
informada de tot. 

El gran problema que s’ha trobat el nou executiu és el greu
dèficit en el qual l’anterior govern va deixar la comarca de
Manacor, en el seu hospital. Fa dos anys el Govern del Pacte va
reduir el pressupost de l’hospital de Manacor en 30 milions
d’euros aproximadament quedant reduït en 55 milions i la
despesa real que té l’hospital cada any és de 81 milions d’euros.
En el darrer any s’han trobat que la situació s’ha repetit perquè
els pressuposts es prorrogaren i continuam amb 55 milions.

En el dia d’avui el deute de l’hospital puja, més o menys, a
25 milions d’euros, que suposa el 50% del seu pressupost. Això,
sí que és molt greu. Què em direu, que aquesta mala gestió que
va fer l’anterior govern no afecta la qualitat assistencial i les
bones condicions per desenvolupar la feina dels professionals?
Aquesta mala gestió és realment la que posa en perill la nostra
sanitat pública, la mala gestió que el Govern del Pacte va dur
durant quatre anys.

El Govern del Partit Popular s’ha posat en marxa per
gestionar-lo més eficientment, s’ha pres la decisió de passar de
nou persones directives a cinc, se cerca estalviar com no pot ser
d’altra manera en la situació trobada, però això sí, l’estalvi que
se cerca mai no afectarà l’atenció sanitària.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular no
renunciarà a l’obra d’ampliació i reforma de l’hospital de
Manacor, però no podem votar a favor de l’urgència de
l’adjudicació, tant pels recursos que s’han presentat per part de
les dues empreses concursants, com per la situació econòmica
que ens hem trobat. 

L’any que ve el Govern té la intenció de reprendre el procés
amb el nou pressupost i amb la legalitat a les seves mans.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallés. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això és un projecte demandat
pels ciutadans, usuaris, professionals i els ajuntaments, fins i tot
els ajuntaments gestionats i governats pel Partit Popular a la
comarca. 

Qui té la responsabilitat de govern ha de prendre decisions.
El Partit Popular ha pres una decisió que és tornar enrere aquest
projecte, que -torn a dir- és una necessitat i és una demanda dels
ciutadans, dels usuaris, dels professionals i, fins i tots, dels
ajuntaments. L’Ajuntament de Manacor també va decidir que
aquesta obra era necessària.

Evidentment, qui governa pren les seves decisions, el Partit
Popular decideix tornar enrere, decideix les seves prioritats i,
per tant, sembla que no prioritzen, entre d’altres coses, l’atenció
sanitària dels ciutadans de la comarca de Llevant. És més,
pareix que no els preocupa la qualitat assistencial que es dóna
a milers de visitants estrangers que reben atenció sanitària a
aquest hospital també.

Per tant, vostès renuncien a una obra necessària, demandada,
tot i que és una obra amb pressupost que té tots els vist-i-plaus
de l’administració, que es finançava a través dels serveis de
salut, no a través de la Fundació Hospital de Manacor, que va
ser licitada, que va ser adjudicada provisionalment, que és
absolutament normal que altres empreses que no han guanyat
presentin alAlegacions. Vostè, per les paraules, jo dedueixo que
deu tenir informació que la Conselleria de Salut amaga a altres
forces polítiques perquè hem demanat, fa mesos, que se’ns digui
quines alAlegacions han presentat aquestes companyies i què ha
respost l’administració. La meva informació és absolutament a
l’inrevés perquè qui va fer i va participar activament en aquest
procediment són persones que en aquest moment tenen
responsabilitat tant a la conselleria com al Servei de Salut i, per
tant, les coses s’havien fet ben fetes.

Vostès han pres la decisió de no fer l’obra i, per tant, és la
seva responsabilitat. L’únic que sabem és que s’ha renunciat per
l’article 193.3 de la Llei de contractes del sector públic, que
contempla dues qüestions, una condició de procediment que no
es compleix i una condició material que és que només es podrà
renunciar a la celebració del contracte per raons d’interès públic
degudament justificat a l’expedient. També ho hem demanat,
tampoc no se’ns ha contestat, per tant, ens trobam en una
situació de desavantatge absoluta, fins i tot, en una situació que
no se’ns deixa exercir la nostra funció que, d’entre altres, és
controlar l’acció de Govern.

Evidentment, a la Conselleria de Salut hi ha deute, però el
deute està condicionat per coses que es varen fer. Per tant, pot
anar vostè i mirar les infraestructures sanitàries fetes i tendrà
una de les raons per les quals hi ha endeutament. Per tant, queda
ben clar que si el Partit Popular no dóna suport a aquesta acció
el Partit Popular dóna l’esquena a les demandes en atenció
sanitària de qualitat, als ciutadans, als usuaris, als professionals
sanitaris i també als ajuntaments que representen la voluntat
dels ciutadans de la comarca. Ja li he dit que vuit ajuntaments
han demanat que aquesta obra continuï, que no vagi enrere i,
fins i tot, d’una manera molt majoritària, el Partit Popular també
s’ha manifestat a nivell municipal en aquest sentit. Vostès volen
renunciar a aquesta situació, a veure si tenim sort i ens contesten

quatre vegades, les quatre. El cent per cent de solAlicitud
d’informació respecte d’aquest tema a aquest diputat no se li ha
contestat.

Per tant, esperem que qualque dia tenguem sort, contestin-
nos i podrem saber les raons, si existeixen, per les quals no es
fa aquesta obra. Torn a dir, es dóna l’esquena a aquest municipi
i, evidentment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... intentar esbrinar aquests doblers que estaven
pressupostats per a aquesta obra a veure on han anat perquè
evidentment no han anat a l’ampliació i a la reforma i no van a
l’atenció sanitària dels ciutadans de la comarca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Ara passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3737/11. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? Cap. 

Resultat: 5 a favor i 9 en contra. Per tant, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 3737/11.

I esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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