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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 6969/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrada directa
al servei d'urgències.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 6969/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’entrada directa al
servei d’urgències.

Intervé la diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot he de dir que
aquesta proposició no de llei va tenir registre d’entrada en data
del mes de setembre, i correspon a un moment de certa
preocupació social, i que això és una realitat també ho ve a
demostrar la iniciativa següent del Grup MÉS, que va també en
relació amb aquesta situació de mobilitat i accessibilitat a
l’hospital de Son Espases.

Per tant aquesta proposició no de llei recull una demanda
social de gent que va manifestar una problemàtica en el moment
d’accedir a urgències d’aquest hospital pel fet que les urgències
tenguessin el mateix accés que tenen tots els treballadors i tots
els malalts i tots els visitants de la gent que està ingressada en
aquest hospital.

Perquè resulta que una persona que du una urgència al cotxe,
un particular, pot estar 20 minuts esperant si coincideix aquesta
entrada, aquest accés, amb una hora de canvi de torn del
personal que treballa en aquest hospital, i després una vegada ha
pogut accedir a urgències ha d’esperar, s’afegeix més temps
d’espera a un cas que és d’urgència i que podria ser que fos de
vida o mort. Per tant nosaltres entenem que els usuaris que
acompanyen particularment malalts que tenen una urgència
haurien de poder tenir un accés habilitat per a aquests casos, que
no hagués de passar a fer la cua darrere tota la gent que treu el
tiquet per poder entrar al recinte de Son Espases. 

En realitat és una proposició senzilla, que el Govern pensam
que podria prendre nota per solucionar una problemàtica que té
no una persona, sinó moltes persones, centenars de persones que
tenen aquesta dificultat d’accés al servei d’urgències amb el seu
vehicle. Per tant la nostra proposició no de llei insta el Govern
de les Illes Balears a dotar d’una entrada directa el servei
d’urgències amb la finalitat que els vehicles particulars que
necessitin aquest servei puguin entrar directament amb els
malalts per aquesta entrada; i el segon punt diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que deixi
en suspens l’obligació d’aturar-se per retirar el tiquet
corresponent als pacients que acudeixen al servei d’urgència
amb el seu vehicle fins que no hagi entrat en funcionament un
accés directe per a vehicles particulars que acompanyin qualque
malalt”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. No ocuparem
nosaltres els deu minuts d’exposició perquè, efectivament, com
deia la Sra. Obrador, tenim una proposició no de llei posterior
que també parla sobre el tema de l’aparcament de Son Espases,
i per tant els arguments seran molt semblants. 

Simplement he de dir que creim que un servei d’urgència no
tengui un servei ràpid i gratuït per poder deixar el pacient que
està en una situació que no sabem en quina situació està, perquè
s’ha de fer un diagnòstic, realment és inaudit, és inaudit i
s’hauria de solucionar. Possiblement hi ha responsabilitat de tots
perquè uns varen fer el disseny de l’edifici, uns altres varen
acabar de gestionar la construcció d’aquest edifici, però allò cert
és que a dia d’avui hi ha un problema, és un problema que
persisteix en el temps, perquè això des del setembre no s’ha
solucionat, des del setembre de l’any passat no s’ha solucionat,
i que afecta tots els ciutadans de Mallorca, especialment, perquè
els d’altres illes quan vénen per via d’urgència vénen amb uns
altres mitjans, que no tenen un accés garantit ràpid i gratuït de
forma urgent, com diu on van, al servei d’urgència, i és del tot
imprescindible.

Vint minut d’espera, com ha relatat la Sra. Obrador, i altres
experiències que també ens han arribat són molts de moments,
per exemple estant una dona embarassada amb contraccions, o
un infart que encara no saps si és un infart però que et fa mal el
pit i que pots estar en una situació en què els segons són
imprescindibles. Creim que això és d’un sentit comú i d’un
raonament que és difícil votar-hi en contra, i esper que aquest
parlament doni suport a la proposta del Partit Socialista perquè
és de pur sentit comú tenir aquesta entrada ràpida i gratuïta a un
servei d’urgències hospitalari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per
un temps de deu minuts.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la proposició que avui tractam del Grup Socialista posa de
manifest una vegada més que l’hospital de Son Espases va ser
inaugurat amb precipitació per l’anterior govern del pacte.
Aquest centre sanitari va entrar en funcionament amb
nombrosos mancances i dèficits, que s’han resolt posteriorment,
la majoria per l’actual govern del Partit Popular. 

A títol d’exemple, la denúncia presentada dia 11 de maig del
2011 per la secció sindical d’UGT a Serveis Sociosanitaris
Generals, que és l’empresa adjudicatària del transport de l’ib-
salut, que deia que Son Espases no disposava d’espais específics
per a les ambulàncies que traslladen centenars de pacients. O
també un mes després la denúncia dels usuaris de l’hospital, on
no hi havia tan sols cap telèfon públic per poder contactar amb
l’exterior del recinte, o contactar amb algun familiar o fins i tot
demanar un taxi. Problemes també en l’ús de l’aparcament,
denúncies de Comissions per cessió ilAlegal de treballadors al
personal de cuina de l’hospital, queixes dels pacients perquè va
deixar de funcionar l’equip de radiografia panoràmica, etc., etc.

Açò són alguns dels aspectes que amb la frissor per la
posada en servei de l’hospital abans de les eleccions, fos com
fos, no es varen tenir en compte ni es varen saber solucionar
d’una manera satisfactòria. Entre aquestes qüestions,
efectivament, tal com avui planteja el Grup Socialista, ens
trobam que els mateixos que van inaugurar l’hospital de Son
Espases constaten la manca d’una entrada directa dels usuaris
cap al servei d’urgències, i ara evidentment ens reclamen una
solució. 

En primer lloc cal explicar que ja existeix una entrada
degudament senyalitzada que té caràcter urgent per a les
ambulàncies, que garanteix l’accés dels pacients que arriben
amb aquests vehicles de transport sanitari; és una entrada lliure
de barreres coneguda per les empreses especialitzades. Pot ser
emprada únicament per ambulàncies i vehicles d’emergència
degudament senyalitzats, com també poden ser els bombers i la
policia. 

Des del nostre grup parlamentari som conscients plenament
que també cal donar una solució a l’entrada d’usuaris que
arriben amb el seu cotxe particular amb casos crítics on pot estar
fins i tot en perill una vida humana, i amb aquest objectiu està
fent feina la Conselleria de Salut, amb un pla d’actuacions que
consta de les passes que els anomenaré. Primerament,
senyalització del mateix accés d’urgències per adequar-lo i que
puguin entrar sense problemes els vehicles particulars amb
persones que precisen una atenció immediata; també un acord
amb la societat concessionària per tal que aquest accés pugui ser
utilitzat per cotxes privats en tots els casos de necessitat; la
redacció d’un protocol d’actuació perquè els usuaris puguin
emprar l’entrada d’urgències. Aquí la prioritat, Sra. Obrador, és
facilitar l’accés ràpid d’usuaris que precisen una atenció urgent.
També gestionar amb la Gerència de l’hospital el procediment
per poder obtenir el justificant per part del personal d’admissió
d’urgències amb indicació de la matrícula, l’hora d’entrada i el
segell. Després l’usuari ja podrà anar al control d’aparcament
situat a la primera planta, on podrà canviar aquest justificant per
un tiquet d’entrada sense haver de pagar res. Aquest usuari
disposarà d’un temps per sortir de l’aparcament o bé continuar

amb el seu cotxe estacionat, i en aquest cas ja pagaria segons la
tarifa en vigor.

Com poden comprovar, davant una mancança que en el seu
dia no va ser prevista ni resolta per l’exconseller de Salut, ara hi
està actuant la conselleria per intentar donar respostes i
solucions necessàries. Aquest pla d’actuació per garantir l’accés
directe d’usuaris al servei d’urgències compta, lògicament, amb
el suport del nostre grup parlamentari. He d’assenyalar també
que per tancar aquestes qüestions és precís l’acord amb la
societat concessionària, que quedarà recollit en una resolució de
la comissió mixta, i finalment la validació del comissionat, la
Direcció General del Servei de Salut.

A partir del reconeixement d’aquesta mancança, que sense
cap dubte ha de ser solucionada, i atès que tots compartim la
mateixa preocupació, el Grup Parlamentari Popular presentaria
una esmena in voce per aconseguir, si és possible, l’acord sobre
aquesta proposició. Consistiria a donar suport al pla d’actuació
elaborat per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears, destinat a garantir l’accés directe d’usuaris al servei
d’urgències de l’Hospital de Son Espases en casos d’atenció
immediata. És una qüestió en la qual l’equip del conseller, del
Sr. Sansaloni, ja hi està fent feina, perquè tots som conscients
que s’havia d’haver tingut en compte quan va entrar en servei
aquest hospital, i perquè tots creim que tant el Govern com
l’oposició tenim la nostra quota de responsabilitat en un bon
funcionament de la sanitat pública, i per oferir el millor servei
tant als pacients com als seus familiars. Per tant es tractaria de
trobar un punt d’enteniment. 

Jo li demanaria, Sra. Presidenta, si fos possible, un recés de
dos minuts per tal de si fos possible. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara donarem la paraula al Grup Socialista i després si de cas
ja hi haurà el temps per acordar el text. Té la paraula la Sra.
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago, pel suport. I a la portaveu del Partit Popular li he de
dir que el projecte que va haver de continuar el pacte anterior,
el conseller de Salut aleshores, era un projecte heretat del Partit
Popular. És que vostès s’obliden d’això. Nosaltres per
responsabilitat vàrem haver de continuar un projecte que va ser
contractat i redactat pel Partit Popular. Per tant no vengui a dir
aquí que nosaltres vàrem inaugurar un projecte que no servia,
que tenia aquestes mancances i aquest dèficit, perquè va ser un
projecte que nosaltres vàrem heretar i per responsabilitat vàrem
continuar, perquè no era el nostre objectiu fer un hospital de
Son Espases allà on vostès varen dir que s’havia de fer
l’hospital de Son Espases. 

Per tant ja crec que aquesta actitud de mirar contínuament
cap enrere no soluciona els problemes dels ciutadans; als
ciutadans els importa molt poc qui ho ha fet i qui no ho ha fet,
en aquests moments, el que els importa és que donem solucions,
una solució a aquest problema, que és molt senzill de resoldre
i que fa molt de temps que està damunt la taula. 
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Ara vostè ve i diu que la conselleria té un pla de feina per
habilitar aquests accessos i que es pugui anar a cercar el
justificant dels vehicles a urgències mentre es tramita l’ingrés
dels pacients per urgències, i em proposa una esmena in voce.
Jo..., acceptarem els dos minuts que ens ofereix la presidenta
per poder parlar d’aquest tema, però en principi no veig cap
motiu pel qual no es pugui aprovar aquesta proposició no de llei
tal i com es planteja, si és cert que va en la mateixa línia del que
ens ha contat. 

Nosaltres en definitiva vàrem presentar aquesta proposició
no de llei per recollir una demanda que hi havia en aquells
moments i un greu problema que hi havia en aquells moments;
no s’ha solucionat i per tant nosaltres demanaríem que es
tengués en compte i que s’aprovàs, i que de qualque manera
també donàs suport a la conselleria si és que realment estan fent
aquest pla, que no ho sabem ni en tenim coneixement. Per tant
ara farem el recés de dos minuts, si trobau, però després ja
mirarem a veure com ho resolem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò teniu dos minuts per arribar a un acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Han arribat a cap acord?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No hem arribat a acord. La proposta que nosaltres hauríem
pogut acceptar era incorporar un tercer punt que donàs suport al
pla que està redactant la conselleria en relació amb aquest tema,
que s’està treballant per dotar d’una entrada a urgències per als
vehicles particulars; no ha estat possible arribar a aquest acord
perquè el Partit Popular no vol incorporar aquest punt i per
tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

No fan falta més explicacions. Si no han arribat a acord (...).

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Per tant mantenim la proposició no de llei amb els dos punts
que hem reflectit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a la votació de la proposició.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 9308/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'aparcament de
Son Espases.

Passam, idò, a la proposició RGE núm. 9308/12, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a l’aparcament de Son Espases.
Intervé la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, i és una altra, també, proposició no de
llei del nostre grup parlamentari MÉS en relació amb el tema de
Son Espases.

L’aparcament de Son Espases va funcionar sense necessitat
de cobrament fins a setembre de 2012, i va ser a partir de
setembre de 2012 quan es va començar a cobrar als treballadors
i als usuaris. Com veuran vostès, això és una proposició no de
llei que es registra el mes de novembre, nosaltres vàrem esperar
que funcionassin aquestes entrades a l’aparcament, perquè en
aquell moment la que era consellera de Salut del Govern del
Partit Popular, la Sra. Castro, va dir que no hi hauria cap
problema, que tot estava resolt, que s’havia calculat el moment
de les entrades, que s’havia calculat el flux de cotxes, que
s’havia calculat el tema dels accessos de diverses vies, d’això
me’n record que va ser, i ho he mirat en el Diari de Sessions del
Ple, i per tant, vàrem esperar dos mesos. El cas és que no es va
resoldre cap d’aquests problemes.

Son Espases és l’hospital de referència de les illes, però
també és l’hospital d’influència de 530.000 ciutadans i
ciutadanes de Mallorca. Aquesta xarxa hospitalària a Mallorca,
com vostès saben, es complementa amb altres hospitals, el
d’Inca, el de Manacor i el de Son Llàtzer, i aquí ja tenim una
primera diferència que fa el Partit Popular, el Govern del Partit
Popular, en relació a l’accés a la sanitat, aquests 530.000
ciutadans que tenen com a hospital d’influència Son Espases,
paguen per anar als seus serveis sanitaris, cosa que no fan els
d’Inca, els de Manacor, els de Son Llàtzer, ni els de Menorca,
ni els d’Eivissa. Per tant, tenim un primer tracte diferenciador
i en negatiu per a la majoria de la població de la comunitat
autònoma.

Per tant, pensam que això s’ha de poder resoldre. Hem de
pagar, no per fer una visita a un familiar que estigui malalt, hem
de pagar l’aparcament per anar a fer-nos una prova diagnòstica
o una prova terapèutica, que el propi servei de salut d’atenció
primària o especialitzada, et deriva allà, realment això no és
comprensible. Per tant, aquest fet suposa un greuge comparatiu
per a totes aquestes persones que són obligades, perquè és
l’administració que t’obliga anar a aquest hospital i no pots anar
a un altre per evitar aquest pagament d’aquest aparcament.
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I a més a més, no hi ha diferència entre que tenguis un
problema un dia, o que hagis de fer-te una prova diagnòstica un
pic cada tres anys, i aquelles persones que tenen una malaltia
crònica i que tenen necessitats d’intervencions mèdiques,
intervencions quirúrgiques, o proves determinades d’una forma
periòdica. Els malalts crònics no tenen diferència de pagament
en aquest sentit. Per tant, tenim un Govern que castiga als més
malalts una altra vegada, no només castiga una part de la
població o fa una diferència en una part de la població en
relació al territori, en relació on estiguis ubicat, on tenguis ca
teva, sinó que a més a més els més malalts, els que necessiten
anar més a l’hospital, es veuen agreujats per aquest aparcament
que s’ha de pagar.

Per tant, nosaltres presentam aquestes tres proposicions no
de llei: una, que es negociï amb l’empresa concessionària per
garantir espais gratuïts per als ciutadans que necessiten anar al
centre hospitalari per rebre atenció mèdica de qualsevol tipus.
Ja no entram a les visites, podem entendre que les visites les pot
fer o no les pots fer, hi pots anar en bus o no pots anar en bus,
però el tema de l’accés, sobretot de malalts crònics, que moltes
vegades han d’anar acompanyats en cotxe, o si necessites sortir
de la feina per fer-te una radiografia no pots utilitzar tot un matí
per anar-hi en bus, per tant, per a les persones que siguin
malalts, que s’hagin de fer una prova mèdica, derivada del
sistema sanitari, aquest sigui gratuït.

I després també un debat que hem tengut fa escassos minuts,
un termini, nosaltres posam el termini d’un mes perquè pensam
que s’han de posar terminis a les coses perquè si no es poden
eternitzar, que s’habiliti un espai d’aparcament gratuït per a les
persones malaltes que hi vagin per motiu d’urgència. És cert que
les ambulàncies estan reglades, però els vehicles particulars,
com s’ha constatat en el debat anterior tant el Partit Popular,
com el Partit Socialista, com nosaltres som conscients què això
no està reglat i hi van persones que han d’anar a urgències i que
ho fan amb vehicles propis, la qual cosa redueix el cost a
l’administració pública, perquè podries telefonar i dir: escolti,
em trob en una situació d’urgència i vull una ambulància, i això
té un cost important per a l’administració pública. Utilitzes el
teu cotxe, pagues la benzina i encara quan vas allà et fan pagar
l’aparcament! Escoltin, doncs ha de ser que no, ha de ser que
no! Aquest Parlament li ha de dir que no a aquest Govern, que
arregli aquest problema!

No em pot dir que hi ha un programa, jo aquest programa,
aquest pla no el conec, jo no puc aprovar un pla que no conec.
Si vostès tenguessin aquest pla, ens haguessin duit el document
d’aquest pla, l’haguéssim discutit, l’haguéssim mirat, perquè
teníem més de deu minuts per mirar-ho, però jo no conec aquest
pla, jo no puc donar suport a una cosa que desconec i que no he
analitzat.

El que sé és que tenim un problema, que els ciutadans tenen
problema. I aquí podem venir a jugar a ping pong i saber si té la
culpa el Govern anterior o la té ara, però el problema és que
avui a urgències hi ha persones que paguen per anar a urgències,
aquest és el problema que tenim avui horabaixa. I aquesta
comissió hauria de fer qualque proposta per resoldre aquest
problema, i aquesta n’és una.

I després també pensam que seria necessari millorar tot
l’accés de l’hospital de Son Espases amb línies de transport
públic, per al tema de visites, per al tema dels treballadors, per
al tema de malalts que tenguin temps per poder anar-se a fer les
proves diagnòstiques. Sabem que l’ajuntament va fer un esforç,
tant l’anterior com l’actual govern del municipi, però les coses
evolucionen, amb l’ús de les coses es veuen altres necessitats
que sorgeixen, no previstes, i pensam que el transport pot ser
bastant millorable. De fet, l’Ajuntament de Palma va aprovar
per unanimitat, i si ho aprova per unanimitat l’Ajuntament de
Palma és que té qualque coneixement i li podem donar el
coneixement propi d’un ajuntament, i podem valorar que té una
informació, tal vegada superior a la que nosaltres puguem tenir,
va aprovar una esmena per unanimitat en aquest sentit. I per
tant, estaria bé que el Parlament també poguéssim aprovar
aquestes esmenes o almanco el punt tres per unanimitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dir que el meu grup donarà
suport als tres punts d’aquesta proposició no de llei. I manifestar
que evidentment totes les concessions, tots els contractes de
concessions són susceptibles de poder-se modificar, i si
nosaltres, l’anterior Govern va arribar a acords per poder, tant
amb l’empresa concessionària com amb els treballadors, per tal
de solucionar el problema del pagament de l’aparcament
soterrat, crec que en aquests moments també es pot arribar a
acords, per tal que aquest sigui un espai gratuït per als
ciutadans, així com planteja el primer punt de la proposició. Per
tant, nosaltres li demanaríem que es negociàs, que es parlàs, que
s’anàs a aconseguir aquest objectiu.

I també al segon punt, habitar un espai d’aparcament gratuït
per a les persones malaltes que hi vagin per motius d’urgències,
com hem dit abans, que és una mesura complementària al propi
accés als serveis d’urgències.

En el tercer punt, també manifestar que les línies i
freqüències de transport públic a Son Espases van baixar molt,
sobretot en el tema de freqüències, i demanar, i demanar que es
revisin, conjuntament també, igual que ho el tercer punt de la
proposició, que es mantengui i s’augmenti la dotació actual,
insuficient perquè genera moltes dificultats de mobilitat i
d’accés a aquest hospital.

Quan un projecte tan gran i tan enorme com és el de
l’hospital de Son Espases entra en funcionament, ja sigui
heredat o sigui creat per impuls propi, sempre hi ha deficiències
i mancances quant al seu propi funcionament, i això és una cosa
evident i habitual. Per tant, en el dia a dia de la vida d’aquest
hospital, és quan nosaltres hem pogut comprovar aquestes
mancances. Per tant, tant la primera proposició no de llei, com
aquesta que es presenta ara, van encaminades a solucionar
deficiències que s’han pogut comprovar en el dia a dia de la
vida d’aquest hospital.
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Per tant, crec que és un bon moment perquè el Govern es
plantegi la revisió integral de totes aquestes mancances de
mobilitat, perquè parlam de l’accés a aquest hospital, i que
pugui donar una solució a un problema que afecta milers de
persones. Per tant, no sabem el pla que està dissenyant la
conselleria, no coneixem el contingut d’aquest pla que ha
comentat la portaveu del Partit Popular, però esperam que
aquestes proposicions puguin tenir suport perquè creim que
haurien d’anar en el mateix objectiu i en la mateixa línia del que
es proposa el Govern i la Conselleria de Salut en aquest
moment, que és solucionar els problemes dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Francisco Mercadal, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria començar
aquesta intervenció d’avui a la Comissió de Salut, mostrant el
suport del Grup Parlamentari Popular, amb tots els professionals
de la sanitat, al Dia nacional contra les agressions a l’àmbit
sanitari.

Igualment, des del nostre grup parlamentari, mostrar el
suport al Sr. Thomàs, que, si no estam mal informats, la seva
dona no es troba bé, i des d’aquí enviar una abraçada al Sr.
Thomàs i desitjar-li la més ràpida recuperació.

Ja entrant a la proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari MÉS, relativa a l’aparcament de Son Espases, baix
el nostre punt de vista, aquesta proposició no de llei comença
amb una afirmació que no és correcta, diria jo, en relació a la
realitats dels fets que descriu. El setembre del 2012 no es va
començar a aplicar la mesura de cobrar l’aparcament de Son
Espases, el que va passar el mes de setembre és que es va
reprendre el cobrament de l’aparcament de Son Espases, que ja
havia estat de pagament des d’un principi, però que, front a la
forta protesta dels treballadors de l’hospital, vostès mateixos
varen haver de retirar, assumint el cost del mateix des del
Govern del pacte perquè venien les eleccions. 

Per tant, no és que es comencés a cobrar l’aparcament des
del mes de setembre, sinó que es va reprendre el pagament, com
a primera qüestió. La solució va ser no cobrar l’aparcament,
sense poder cercar cap altra solució que la d’assumir el cost
directament, i ja veurem com ho arregla el que vengui darrera.
Devia ser, dic jo, que el pressupost donava superàvit i podíem
assumir costos sense cap tipus de problema.

Però, a més, el que fa el Govern no és ni més ni manco que
donar compliment a les obligacions contractuals i és que a una
de les condicions que constava en el contracte de Son Espases,
a fi de procedir al pagament de la concessionària, era la
d’abonar l’aparcament, repetim, tal i com consta en el contracte
d’adjudicació.

Igualment ens crida l’atenció que a la seva proposició no de
llei no parlen de l’aparcament per al personal de l’hospital,
qüestió que l’actual Govern del Partit Popular ha sabut
solucionar, de manera que a l’aparcament hi ha 930 places
gratuïtes diferenciades per al personal de l’hospital. Els
treballadors de l’hospital disposen des de ja, de 930 places
d’aparcament gratuïtes, les quals són gairebé el doble de les que
hi havia a l’antic hospital de Son Dureta. Des del mes d’agost
només els treballadors de Son Espases podran estacionar a
l’aparcament reservat per al personal. A banda d’aquestes places
per a turismes, també hi ha 31 places per a motocicletes i 86
places per a bicicletes, representant l’espai reservat per
estacionar els vehicles dels treballadors el 40% de la superfície
total de l’aparcament de Son Espases.

Aquest accés a l’aparcament gratuït de tots els treballadors
de Son Espases, recordem, el doble del que hi havia a Son
Dureta es fa de la següent forma: en primer lloc, és
indispensable la targeta d’identificació correctament activada.
També és possible accedir al reconeixement de la targeta
d’identificació del treballador o mitjançant la identificació de la
matrícula del vehicle, i els treballadors que no disposin de la
targeta d’empleat podran identificar-se amb una provisional que
hauran de recollir al servei de personal de Son Espases.

Però a més d’això, l’Ajuntament de Palma ha cedit un solar
al costat de Son Espases, concretament en el carrer Ramon
Nadal, on ja s’ha habilitat un aparcament en superfície per a uns
375 vehicles, absolutament gratuït. Aquestes places són tant per
a treballadors com per a usuaris de l’hospital, que es van posar
en funcionament ja en el mes d’agost, amb una superfície de
8.274 metres, és a dir, un poc més d’una quarterada
d’aparcament gratuït.

En relació amb l’aparcament, s’ha de dir que, a més
d’aquelles persones que acompanyen un familiar o un amic
malalt per a una revisió o perquè sigui atès o per a qualsevol
dels serveis que es presten a l’hospital, la primera mitja hora a
l’aparcament de Son Espases també és gratuïta, i no només per
a aquestes persones, és gratuïta per a tothom, la primera mitja
hora a l’aparcament de Son Espases.

En qualsevol cas, el que sí m’agradaria és que la Sra.
Santiago ens expliqués què els ha duit a aquest canvi de criteri
en relació amb l’aparcament, i m’explicaré. A l’anterior Govern,
el Partit Popular, l’aparcament de Son Espases estava projectat
en 930 places gratuïtes per als treballadors com a una de les
condicions per a l’empresa concessionària. Amb el modificat de
l’hospital de Son Espases, amb un cost, recordem-ho, de 280
milions d’euros per a tots els ciutadans de les Illes Balears, i li
record a la meva estimada Sra. Obrador, projecte que es va
modificar tant a nivell arquitectònic, com en les condicions de
la concessió, per més de 280 milions d’euros, que, a més es
varen projectar 400 places d’aparcament noves, però cap
d’aquestes gratuïtes no només per als ciutadans, ni per als
ciutadans, ni per als treballadors. Canvi arquitectònic i de les
condicions del contracte. En aquest modificat es varen fer tot
tipus de concessions, per ja no parlar de regals a l’empresa
concessionària. Però no varen tenir cap habilitat per modificar
res en relació a l’aparcament de l’hospital.
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Abans, igual que ara, l’hospital de Son Espases és fora del
casc urbà de Palma i per tant és indispensable el desplaçament
amb qualsevol mitjà de transport. Però no tan sols a Son
Espases, sinó que vostès, des de l’anterior Govern del pacte,
varen calcar el model de concessió en relació amb l’aparcament
de l’hospital de Can Misses d’Eivissa, el mateix, sense cap tipus
de previsió en relació amb un tema tan important com és
l’aparcament; és a dir, donaven, devien donar per boníssim
aquest model i ara vostès, que ja no governen, sembla ser que
aquest model resulta que no és tan bo, que no funciona, quan
varen ser vostès els que el varen implantar.

Però ja està, això és història, no hem de parlar del passat i
aquí hi ha el Govern del Partit Popular per posar un poc de seny
a aquestes qüestions que no es varen tenir en compte en la
concessió de l’hospital, per pensar amb les persones que empren
l’hospital i amb les persones que fan feina a l’hospital.

En relació als accessos i modificacions a l’aparcament,
també el Govern s’ha posat en marxa per corregir les errades
trobades, i el Servei de Salut ha comunicat ja a la concessionària
de l’hospital la necessitat de realitzar tot un seguit de
modificacions amb l’objectiu d’adequar l’aparcament i els
accessos a les necessitats dels usuaris que són les següents:
habilitar una entrada a l’aparcament per la zona nord per als
professionals de l’hospital, per tal d’evitar possibles colAlapses
a la rotonda d’accés al centre. En segon lloc, el trasllat de les
barreres d’entrada i sortida del doble vial d’accés des de la
rotonda. I en tercer lloc, la distribució i l’acotament de les
places d’aparcament. El Servei de Salut, juntament amb la
gerència de Son Espases i la concessionària, han mantingut
reunions periòdiques amb les administracions implicades i els
organismes implicats en la posada en marxa de l’aparcament,
Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, Direcció General
de Carreteres del Consell de Mallorca, Policia Local, Policia
Nacional i Guàrdia Civil.

En relació al punt de la PNL relatiu a les línies de transport,
comentar-li, Sra. Santiago, que hi ha quatre aturades des de les
línies de l’EMT, que són: línia 20, Sant Agustí-Son Espases;
línia 29, la circular exclusiva per a Son Espases; línia 30, una
línia exclusiva per a Son Espases, i línia 34, Son Espases-Es
Rafal. Però, a més, Transports de les Illes Balears també té
quatre línies amb aturades a Son Espases: Estellencs-Palma; la
línia 200; la línia 2010, Port de Sóller-Valldemossa-Palma; la
línia 211, Port de Sóller-Palma, i la línia 220, Bunyola-Palma,
totes aquestes amb aturades a l’hospital de Son Espases.

Sí que és cert que en el cas de les urgències no es varen
preveure bé. Això és evident, ja se n’ha parlat abans, en tornam
a parlar ara i les mesures que estan previstes. Per ventura
s’hauria de fer un pensament i cercar una solució que acceptés
el funcionament de l’hospital, però pensam que posar un termini
tan curt com el que diu la proposició que presenta avui el Grup
Parlamentari MÉS és poc realista, ja que s’han de cercar
solucions amb la concessionària, amb el funcionament del propi
hospital i tot un sistema de verificació de què aquestes persones
són les que efectivament són a urgències.

Per tant, nosaltres proposaríem una esmena in voce al punt
segon, perdó, sí, al punt segon de la seva proposició no de llei,
allà on diu, “en el termini d’un mes”, proposaríem “a la major
brevetat possible”. Sí que és ver que nosaltres opinam de la
mateixa forma, però ens sembla que el termini d’un mes és
molt, molt just.

Per acabar, senyores i senyors diputats, l’explotació del
servei d’aparcament es troba dins els serveis no clínics del
contracte de la concessió per a la construcció, conservació i
explotació de Son Espases, segons el que estableix la clàusula
45.2 del plec de condicions administratives i particulars. El
retard en l’inici del pagament del pàrking suposa una despesa
extraordinària, d’1 milió d’euros anual, al qual el Servei de
Salut ha de fer front i que l’actual conjuntura no es pot
permetre.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

... el Grup Socialista pel seu suport. Efectivament, Sra.
Obrador, a un dels edificis més important d’obra pública, d’ús
públic, perquè l’obra no va ser pública, però bé, més important
en volum d’edificabilitat segur que hi ha problemes de
planificació, segur que vàrem tenir errades tots i que l’ús de
l’edifici és el que permet modificar les errades.

I també som conscients que aquest model de gestió o de
construcció d’aquestes obres quan se signen cada vegada que es
modifica una retxa del projecte arquitectònic es paguen
indemnitzacions i es paguen nous arquitectes perquè modifiquin
això, o sigui, molt costós per a l’administració pública, són
dificultats d’aquest model.

És cert que no va ser el setembre, si vol podem modificar
això i podem dir que el passat setembre de 2012 es va començar
a pagar de forma definitiva, i així hi estarem tots d’acord, a
l’aparcament de Son Espases, perquè és cert que es va utilitzar
i la resposta va ser tan grossa i va ser tan en contra que el
Govern va actuar. És que els governs han d’escoltar el que diu
la gent, han d’escoltar el que diu la població, no només es poden
mantenir en la seva voluntat.

Vostè m’ha parlat de temes de personal, i jo no he posat res
de personal aquí. No és una proposició no de llei per a temes de
personal, és una proposició no de llei per als ciutadans; per al
tema del personal alguns ja ho sabia, i l’altre, em sembla que, a
més, és un tema sindical, no tant del Parlament, em sembla que
és un tema més sindical i, per tant, he respectat això. Tot i que
sabia que, efectivament, el tema de personal s’havia arreglat de
diverses formes.
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La cessió a la qual vostè fa referència, que són uns terrenys
municipals de Son Serra Perera, ha de saber que estan allunyats
del recinte hospitalari, que no tenen un camí segur, que hi ha
hagut accidents en aquest camí perquè la gent aparca i després
ha de caminar un tros sense tenir cap tipus de seguretat. Per tant,
no pensam que sigui la solució definitiva.

Vostè em diu que li interessaria saber la meva opinió sobre
el canvi de concessió, jo li recordaré el que va dir el president
Antich, quan es va consolidar o quan es va admetre que
definitivament es faria l’hospital de referència de les Illes
Balears a Son Espases, que el BLOC hi estava en contra, que
aquesta decisió mai no es va prendre en el Consell de Govern
perquè el BLOC no la va votar. Per tant, el que era és el BLOC,
el que ara som MÉS, nosaltres no som responsables d’aquesta
decisió, som solidaris amb aquesta decisió perquè érem en el
Govern, però vostè vol que ho digui, utilitzaré les paraules del
Sr. Antich: no s’ha aprovat en el Consell de Govern perquè el
BLOC no hi està d’acord, és una decisió del president i és una
decisió d’ib-salut. Nosaltres mai no hem estat d’acord que
l’hospital de referència fos a Son Espases. Tot i que som
solidaris, com mana la Constitució, en temes de decisions de
Govern.

Les dificultats de resoldre els problemes les han de conèixer
perquè vostès duen dos anys governant, i l’hospital ja
funcionava. És possible que els tres consellers i els cinquanta
alts càrrecs que han passat hagin dificultat que els protocols i els
programes i els plans que tenen previst resoldre de tots els
problemes que tenim de salut s’hagin retardat, però duen dos
anys governant per no tenir un accés a urgències. Dos anys
governant. 

El termini li acceptaré, si vol que posi “a la major brevetat
possible”, però aquí s’ha canviat la Constitució en un cap de
setmana, s’ha canviat la Constitució en un cap de setmana; es
necessita un termini, més d’un termini de dos anys i un mes per
poder fer un accés a una via, a una entrada d’urgències
sanitàries? El tribunal, hi ha sentències ja que diuen que les lleis
com, pe exemple, l’Estatut dels Treballadors es pot modificar
per temes econòmics, per la crisi. Si es pot modificar l’Estatut
dels Treballadors, que ha estat l’argument principal del Partit
Popular per fer la reforma laboral per qüestions de crisi, vol dir
que no es pot renegociar un contracte amb una empresa? Si es
pot canviar un estatut, una llei orgànica, no es pot canviar un
contracte amb una empresa, per motius econòmics i per motius
de crisi? No ho volen fer, no ho volen fer! Es podria canviar
perfectament, justificar la crisi, justificar les dificultats
econòmiques que té la població ara que no tenia quan vostès
varen fer la concessió de la construcció de Son Espases, la gent
ara té dificultats per pagar 3 euros, 4 euros, 20 euros, 10 euros
del pàrking, justifiquin això. Això els ha servit per modificar la
Llei de sanitat, la reforma, l’Estatut dels Treballadors, i en canvi
amb una empresa, ai!, amb una empresa no podem renegociar
res, perquè ho posa un contracte de fa no sé quants d’anys.
Doncs, utilitzin els mateixos arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I després allò dels bussos...,

Sí, gràcies, presidenta.

..., ho sé i els he utilitzat, i es torben trenta minuts, trenta
minuts, entre un bus, la línia 20, es torba trenta minuts perquè
vengui un altre bus. Insistesc, a l’ajuntament es va aprovar per
unanimitat, i vostès no ho volen. Vostès són el sector més
ideològic del Partit Popular, amb l’ajuntament és fàcil arribar a
acords d’aquest tipus, quan hi ha una evidència clara de què
s’han de millorar les freqüències, i amb vostès res és possible.

Jo li deman dos minuts, si vol que redactem o agafem el
punt 3 i el redactem tal qual el va aprovar per unanimitat
l’ajuntament, perquè que l’ajuntament ho aprovi, que és qui
coneix el problema real, que té més informació, i vostès no,
cregui’m que deixa en molt mal lloc al Grup Parlamentari del
Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un minut per...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, doncs, li don un minut per consensuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Han arribat a un acord?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, hem arribat a un acord. El punt 2 seria que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar un espai d’aparcament gratuït per a les
persones malaltes que hi vagin per motius d’urgència.”

Seria retirar el terme “en un termini d’un mes”.

I després, l’altra seria que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que, conjuntament amb
l’Ajuntament de Palma, estudiïn la millora dels horaris de les
línies de l’EMT per arribar a l’hospital de Son Espases per
donar un bon servei als usuaris i als treballadors i les
treballadores.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si pot passar els punts al lletrat.
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Entenc que s’aprova per assentiment o hi ha votació
separada de punts?

(Se sent de fons la Sra. Santiago i Rodríguez que diu: el 2
i el 3 per assentiment i l’1 separat)

Molt bé. Passam, idò, a la votació del punt 1.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9. 

Queda rebutjat el punt 1.

I aprovats per assentiment els punts 2 i 3, tal com quedarà
redactat a l’acta.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1919/13,
presentat per la coordinadora de la Ponència sobre l'impuls
a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, pel qual se
solAlicita la compareixença del Sr. José Manuel Cañamares,
del Grup INTRESS, per tal d'exposar el seu punt de vista
de la salut mental a les Illes Balears.

Molt bé, passam, idò, al següent punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de l’escrit presentat per la
coordinadora de la Ponència sobre l’impuls a l’atenció de la
salut mental de les Illes Balears, mitjançant el qual se solAlicita
la compareixença del Sr. José Manuel Cañamares del Grup
INTRESS, per tal d’exposar el seu punt de vista de la salut
mental a les Illes Balears.

Com que s’ha aprovat per unanimitat per part de la
ponència, no farem debat i el donam per aprovat.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 316/13,
presentat per la presidenta de la Junta de Balears contra el
Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la pròpia comissió, bé mitjançant una
ponència constituïda en el si d'aquesta comissió.

Finalment, el darrer punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat i votació de l’escrit 316/13, presentat per la presidenta
de la Junta de Balears contra el Càncer, sobre la conveniència
o no de tractar la qüestió proposada, bé per la pròpia comissió
o bé mitjançant una ponència constituïda en el si d’aquesta
comissió.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jo, en relació amb aquest punt demanaria
l’ajornament per tal que pogués ser-hi present el portaveu del
nostre grup, que avui no ha pogut ser aquí per motius de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs si cap dels portaveus no s’hi oposa, d’acord
amb l’article 73 del Reglament que permet l’alteració de l’ordre
del dia, doncs, alteraríem l’ordre del dia d’avui i passaríem
aquest punt a un altre dia.

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