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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5728/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement
a la feina de les organitzacions i dels professionals sanitaris
que atenen els colAlectius exclosos de la cobertura sanitària.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix a la Proposició no de Llei RGE núm. 5728/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement a la feina
de les organitzacions i dels professionals sanitaris que atenen els
colAlectius exclosos de la cobertura sanitària.

Per defensar la proposició no de llei, intervé el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Una
proposició no de llei presentada fa quatre mesos, que té dos
objectius: un és posar en relleu i fer un reconeixement a tots
aquells professionals sanitaris i persones que fan feines a ONG
donant suport a persones que resideixen en el nostre país i han
quedat fora del sistema sanitari.

Tots vostès són conscients que fa un poc més d’un any el
Partit Popular va aprovar el Reial Decret Llei 16/2012, que ha
suposat un canvi de model sanitari i, entre d’altres coses, doncs
ja no hi ha una atenció sanitària de caràcter universal perquè
només va lligada a aquelles persones que tenen la condició
d’assegurats o són beneficiaris d’un d’aquests. Com a efectes
secundaris d’aquesta decisió política del Partit Popular,
quedaven grups i queden grups fora d’aquest concepte
d’assegurat o beneficiari d’aquest. Per tant, ens posàvem en una
situació, estam en una situació on hi una nulAla prevenció i
nulAla protecció de la salut per a un conjunt de població que per
a nosaltres, qualitativament i quantitativament, és important, i
que això, a més, suposa uns determinats perills en malalties
infectocontagioses.

Hem de recordar, per exemple, aquí, el mes de maig, vam
haver d’obligar a venir al Sr. Conseller de Salut, perquè no
havia respost les preguntes formulades per escrit, i va ser quan
ens vàrem assabentar que hi havia prop d’unes 20.000 persones
que havien perdut la seva targeta sanitària a causa de l’aplicació
d’aquest reial decret, i això suposa un 2% de la nostra població.

Totes aquelles persones, organitzacions, partits polítics que
havien denunciat, i fins i tot governs autonòmics que havien
denunciat els perills que hi havia per a la salut amb aquest reial
decret, el Partit Popular sempre ho va negar, de fet ha estat
l’únic partit que ha suportat aquest reial decret, tota la resta de
grups polítics d’aquest país l’han rebutjat, igual que
organitzacions sindicals, organitzacions professionals de metges
i infermeria i, com no pot ser d’una altra manera, també
organitzacions no governamentals.

Què va succeir en el conjunt d’Espanya? Doncs que
determinades comunitats autònomes han establert normes per
atendre aquests ciutadans, encara que existeixi el reial decret. I
això ha succeït a Andalusia, en el País Basc, a Astúries, a
Galícia, a Canàries o a Catalunya. I en el cas de la nostra
comunitat autònoma, doncs encara és més greu perquè no fer-ho
suposa vulnerar l’article 25.1 del nostre Estatut d’Autonomia.
L’important i significatiu d’aquest fet, i aquest és un dels motius
que duem aquí, és que un grapat important de professionals
sanitaris varen dir que rebutjaven aquest reial decret i que, per
qüestions ètiques i professionals, continuarien atenent aquelles
persones que els arribassin amb problemes de salut.

Els problemes de salut no són només els problemes que es
poden atendre com una urgència a nivell hospitalari, no són
només els problemes d’una dona lligats al seu embaràs ni són
només els problemes que pugui tenir un infant menor de 18
anys. La prevenció, el dret a la protecció de la salut, per
exemple, és un dret fonamental reconegut a la Constitució i
reconegut en el nostre Estatut d’Autonomia. Aquí ja hem
comentat diverses vegades que existeix ja un dictamen del
Tribunal Constitucional on queda molt clar que es diu que abans
d’un presumpte estalvi econòmica va atendre aquestes persones
per motius de salut. I a més a més, s’incorpora el tema que és
important accedir a l’assistència sanitària pública i gratuïta per
un concepte de salut pública global.

De la mateixa manera, hem de recordar que comunitats com
Andalusia van estendre el document de reconeixement temporal
d’assistència sanitària, i també hem de reconèixer, i és important
recordar-ho avui aquí, que la Defensora del Poble va emetre
unes recomanacions el mes de juliol del 2011, abans d’entrar en
vigor el decret que definia l’assegurat i el beneficiari i que
posava en vigor la retirada de la targeta sanitària l’1 de setembre
de l’any passat, que va dir que, evidentment, hi havia colAlectius
de població, colAlectius vulnerables que es quedaven sense un
accés efectiu a la protecció de la salut, i va recomanar a les
comunitats autònoma, entre les quals a Balears, que s’establissin
els mecanismes que s’estimassin oportuns per garantir aquesta
protecció a la salut a aquests grups de població. I de fet, la
Defensora ho va dir, i no és res més que acomplir el nostre
Estatut d’Autonomia.

Per tant, la proposició no de llei, com vostès veuen, té dos
punts: el primer d’aquests, evidentment, tracta de reconèixer el
treball que han fet totes aquestes organitzacions professionals i
ciutadans, el reconeixement als professionals sanitaris els quals,
fent objecció de consciència davant aquesta exclusió de
cobertura sanitària a persones que viuen entre nosaltres, i que
amb la seva feina han contribuït de manera efectiva a palAliar els
efectes negatius sanitaris en aquestes poblacions.
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Hem de tenir en compte que l’objecció de consciència és un
dret que està reconegut, és un dret que dins un àmbit sanitari és
que, malgrat hi hagi una norma, el sanitari pensa que la seva
obligació professional, la seva ètica professional, la seva
deontologia professional va per damunt i que aquests
professionals tenen un compromís amb les persones, un
compromís amb les persones que viuen amb ells i en aquest cas
amb persones que duien molt temps essent ateses per aquests
professionals. Perquè hem de tenir en compte que dia 1 de
setembre hi ha hagut persones que feia anys que eren ateses per
professionals sanitaris i que en aquest moment se’ls ha llevat un
dret. Per tant, aquestes organitzacions professionals varen posar
aquests elements de compromís i d’ètica professional i
deontològica per damunt d’una normativa que va fer el Partit
Popular, el Govern del Partit Popular.

I el segon punt que nosaltres duim a la proposició no de llei
és que el Parlament insti el Govern a derogar el decret llei i que
promogui una normativa específica que ens asseguri la
cobertura universal en el dret de l’atenció sanitària i protecció
de la salut de tots els ciutadans residents que visquin a la nostra
comunitat, independentment de la seva condició.

Això és el que recullen l’esperit i la lletra del nostre Estatut
d’Autonomia i crec que quan fa quasi ja cinc mesos la mort
d’un senyor, d’Alpha Pam, que desgraciadament va morir sense
una correcta atenció sanitària, condicionada per aquest reial
decret llei, crec que els diputats i diputades que són aquí haurien
de ser especialment sensibles que el Govern de les Illes Balears
estableixi una norma per atendre aquestes persones. El Sr.
Alpha Pam es va morir perquè era un immigrant, era pobre, no
tenia targeta sanitària i per tant el sistema li havia dit que l’havia
rebutjat i que, per tant, era un senyor que no acudia regularment,
i quan ho va fer no va ser atès d’una manera correcta.

Tots som conscients que és molt trist que una persona que
vivia entre nosaltres es morís d’una malaltia absolutament
diagnosticable, prevenible i fàcilment tractable; es va morir tot
sol, es va diagnosticar post mortem i, a més a més, com que era
una malaltia infecciosa, les 32 persones ciutadanes que residien
a Can Picafort, que s’han vist afectades per aquest cas, és un cas
molt clar del que pot passar amb les malalties
infectocontagioses. El pas del temps ens ha donat comptes i
proves i evidències ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que aquell presumpte document de Criterios de atención que
en aquesta cambra es va presentar, ha estat una falAlàcia, ni ha
existit ni ha estat correcte. Els compromisos de pagament,
factures, no atenció sanitària i moltíssims de casos documentats,
per tant nosaltres cercam el suport, un per fer el reconeixement
a tots aquests professionals, i en segon lloc, per instar el Govern
que estableixi una normativa que asseguri la cobertura universal
del dret a la protecció de la salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pregaria una mica de silenci,
perquè se sent una mica de renou.

Té la paraula la Sra. Santiago pel Grup Parlamentari MÉS,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport als dos punts de la proposició
no de llei presentada pel Grup Socialista. Tant un punt com
l’altre ja han estat debatuts en aquesta comissió, el segon punt
de forma bastant reiterada i continuarem fent-ho, perquè no
quedarà més remei que continuar recordant que la sanitat a la
nostra comunitat autònoma ha de ser universal, tal com marca
l’Estatut d’Autonomia, i la universalitat significa per a tothom,
no es poden excloure colAlectius determinats per raça, per
situació econòmica o per situació administrativa, universal, tal
com diu el nostre Estatut, és per a tothom, no hi ha exclusió de
colAlectius ni de grups. Per tant, nosaltres continuarem suportant
qualsevol iniciativa que vengui del Grup Parlamentari Socialista
o nosaltres mateixos continuarem presentant propostes en aquest
sentit.

També el primer punt va ser debatut el dia 13 de març del
2013, era una PNL en aquest cas del nostre grup, del Grup
MÉS, donant suport a tots els objectors de consciència que fan
feina a la nostra comunitat autònoma, que són metges i
infermeres que s’han declarat objectors de consciència i que
defensen i atenen totes aquestes persones que ha exclòs aquest
reial decret, que, segons paraules del conseller Sr. Sansaloni,
són unes 16.000 persones; per tant, hi ha 16.000 persones que
a la nostra comunitat autònoma no tenen una assistència
sanitària normalitzada, i quan diem normalitzada significa igual
per a tothom, que entren per atenció primària, van amb una
targeta sanitària, se’ls registra la seva situació de salut a una
història clínica, a aquesta història clínica hi té accés qualsevol
professional que fa feina a la nostra xarxa sanitària.

Això, recordant el Sr. Alpha Pam, va ser el que sens dubte
va facilitar que es morís tot sol a ca seva sense atenció sanitària
per tuberculosi, perquè no tenia targeta sanitària, perquè la seva
històrica clínica no era a la xarxa pública d’assistència sanitària
i per tant ell havia d’informar quan anava d’un metge a l’altre
del que li passava.

Aquest reial decret, que és un reial decret que trenca amb
aquest model universal, és, a més, sense sentit, estam cansats de
sentir el conseller Sansaloni, prèviament el Sr. Mesquida i abans
la Sra. Castro que no afectaria la sanitat pública; de fet, el Sr.
Conseller, per justificar que no afectaria la sanitat pública, va
dir que s’atenen totes les urgències a qualsevol banda, tant a un
centre de salut com a un hospital i argumentava que la urgència
és subjectiva, que per a un mal de queixal potser no una
urgència i que per a una altra persona un mal de queixal és una
urgència. Doncs, ja m’explicaran vostès que si una persona va
a qualsevol punt d’atenció sanitària i li donen atenció sanitària,
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per què no pot tenir targeta sanitària? Doncs, per pura decisió
política, els Tribunal Constitucional els dóna la raó, hi ha altres
administracions públiques, altres comunitats autònomes que,
amb un articulat paregut al nostre, poden donar aquesta
assistència universal. En canvi el nostre govern no ho vol fer, no
ho vol fer, és un problema de voluntats, no és un problema de
dificultats legislatives, és un problema d’objectiu polític.

Demostra així, i en aquest cas, els professionals de la sanitat,
tant els metges com els infermers, com els auxiliars
d’infermeria, supleixen la insensibilitat i la inutilitat d’aquest
govern en relació amb tots els temes que afecten el benestar
comú. Ho fan també en aquests moments els mestres i
professors i professores que fan vaga en defensa d’una educació
pública i de qualitat. Ho fa també la xarxa d’aliments de
ciutadans voluntaris que posen doblers i feina perquè veïns del
seu barri puguin tenir borses d’aliments setmanals garantides,
quan el nostre govern dóna zero euros a aquestes entitats; té
doblers per donar a altres fets que es produeixen a la nostra
comunitat autònoma, com és la vela de la reina o la vela que se
celebra cada estiu, les regates que es celebren cada estiu, més de
120.000 per a les regates, zero euros per atendre necessitats
bàsiques de la nostra població.

La població, la nostra població, la nostra ciutadania, veïns,
professionals sanitaris, educadors han mostrat més sensibilitat,
s’han organitzat davant aquest buit d’insensibilitat que demostra
el nostre govern.

Però nosaltres donarem sempre suport a les persones que
demostren sensibilitat, que mostres humanitat i que s’organitzen
per ajudar una altra persona. I a més a més, a la nostra legislació
tenim antecedents de professionals, en aquest cas sanitaris, que
s’han declarat objectors i que se’ls ho ha respectat
legislativament, tenim els casos dels objectors de consciència de
metges i d’infermeres que no volen practicar avortaments i se’ls
ho ha respectat des del principi.

Quan nosaltres vàrem debatre aquest tema el 13 de març, un
dels arguments que va posar damunt la taula el Partit Popular és
que l’objecció de consciència havia de ser legislada per llei i era
per a cada específic, en aquest cas era legislada amb el cas
específic per al tema de l’avortament; doncs, res més fàcil que
modificar aquest reial decret i es reconegui ad hoc el dret a
l’objecció de consciència dels metges els quals han d’acomplir,
com s’ha dit anteriorment per part del Sr. Thomàs, amb una
promesa d’atendre les persones, independentment de la seva
situació econòmica i de la seva situació política, de la seva
religió i de la seva raça. Però això no és només un jurament
hipocràtic de fa molts segles, això està recollit en els Drets
Universals de l’Any 1948, està recollit a la Declaració de
Lisboa de l’Associació de Medicina Mundial sobre els drets dels
pacients de l’any 1995, el mateix passa amb el colAlectiu
d’infermeres i infermers que estableix el Consell Internacional
d’Infermeria celebrat l’any 2006. Són uns preceptes, uns valors
que es repeteixen cada vegada que s’ajunten més de quatre
metges o quatre infermers o més de quatre personal sanitari.

I què és l’objecció de consciència? L’objecció de
consciència, tot i que no hi hagi una legislació que la reguli, sí
que hi ha jurisprudència i tota la jurisprudència marca una sèrie
de principis: hi ha d’haver una oposició clarament manifestada
d’una persona davant un imperatiu legal que no vol acomplir;
estableix també elements diferenciadors en el sentit que no pot
ser una voluntat d’un temps, d’un parell de dies, que ha de ser
una voluntat permanent; hi ha d’haver un registre; hi ha d’haver
una entitat oficial que reculli aquest registre. Doncs bé, tota
l’objecció de consciència sanitària que es produeix a la nostra
comunitat autònoma recull tots aquests principis, és gent que ho
manifesta, ho manifesta públicament; és gent que ho manté
durant el temps i és gent que es registra en el colAlegi
professional de metges i diu al colAlegi professional de metges
i al colAlegi professional d’infermeria que volen que facin aquest
registre i que es registren com a objectors. Per tant, acompleixen
tots els requisits que la legislació o que la jurisprudència, millor
dit, pot recollir o estableix com a uns mínims.

La mort d’Alpha Pam ens va donar, a part de demostrar la
inutilitat de no tenir targeta sanitària totes les persones de la
nostra comunitat autònoma acabar amb la mort d’una persona,
també va demostrar que, precisament, els objectors de
consciència, els metges objectors de consciència, que varen
tractar el Sr. Alpha Pam, fora del seu horari, va demostrar la
utilitat per a la sanitat pública, per a la salut pública; perquè
varen ser ells que, una vegada diagnosticada la possibilitat de
tuberculosi, varen anar a cercar altres persones que havien
conviscut amb el Sr. Alpha Pam per avisar-les, i varen tornar a
avisar el Sr. Alpha Pam, els objectors de consciència, metges,
professionals que fora del seu horari, complint també aquest
precepte que tenen, aquest jurament hipocràtic, ho varen fer,
que ho haguessin pogut fer absolutament normalitzat dins el seu
horari si el Sr. Alpha Pam hagués tengut targeta sanitària.

Per tant pens que el reconeixement com a mínim a aquests
professionals, que no només es preocupen per la sanitat, per la
salut pública, perdoni, per la salut d’una persona, sinó que a més
a més es preocupen per la salut pública de tots, mereixen el
reconeixement d’aquest parlament, i no trob cap argument, no
trob cap argument humanitari ni polític per poder dir que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Palau, pel
Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots.
Efectivament aquesta proposició planteja una sèrie de temes que
ja han estat molt debatuts en aquest parlament, i per això jo
també em limitaré a reiterar manifestacions que ja hem
expressat en altres debats parlamentaris similars.
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El grup proposant ens retreu una vegada més que el Govern
del Partit Popular ha procurat un canvi de model sanitari per
motius ideològics, i nosaltres els tornam a recordar que el gran
problema de la sanitat d’aquest país no és el Partit Popular ni un
reial decret llei que ha posat ordre en el sistema sanitari i ha
garantit la sostenibilitat de la sanitat pública per a tothom; el
problema real és haver tengut uns responsables polítics del
Partit Socialista, tant aquí a les Illes Balears com a Madrid, que
han malbaratat els recursos sense control i que han apostat per
un endeutament desbocat i que posaren en risc la continuïtat del
servei públic i gairebé provocaren el tancament de centres
hospitalaris per deixar de pagar els seus proveïdors. Aquest va
ser el problema real de la sanitat pública d’aquest país i
d’aquesta comunitat.

Quant al punt número 1 de la proposta, nosaltres estam per
reconèixer la bona feina, el gran esforç i la total dedicació de
tots els professionals sanitaris de les nostres illes. Ahir mateix
vèiem com gràcies a aquesta feina els passats mesos d’estiu
s’havia pogut incrementar considerablement el nombre
d’intervencions quirúrgiques en els centres hospitalaris de les
Illes. Per tant són molt valuosos aquesta feina i aquest
compromís que tenen amb el servei públic aquests
professionals. Però, repetesc, de tots els professionals sanitaris,
que cada dia es deixen la pell per millorar el servei sanitari
públic de cada una de les nostres illes.

Quant a l’objecció de consciència, una qüestió que també,
com s’ha dit, ja es va debatre i es va votar, mantenim la nostra
postura seguint els informes jurídics d’alguns governs
autonòmics que han analitzat profundament aquest tema, i
també d’experts juristes en dret sanitari, i que bàsicament es
poden concretar en una sèrie de punts. Primer, que l’objecció de
consciència no constitueix un dret fonamental d’abast general
perquè el seu exercici requereix d’un reconeixement expressat
en una llei, cosa que no s’ha produït en aquest cas; a més es
tracta del reconeixement d’una situació passiva, d’una actitud
d’omissió, de deixar de fer, per exemple deixar de fer el servei
militar, per exemple deixar de practicar avortaments; òbviament
tampoc no és el cas. Segon, que qui té la potestat de legislar
sobre l’assistència sanitària és el ministeri corresponent, no els
professionals sanitaris. I, tercer, que les administracions
públiques estam, inclòs aquest parlament, pel compliment de la
normativa vigent, no per fomentar el seu incompliment. Per tant
trobam que no s’escau donar suport a una objecció de
consciència que no té cap fonament legal.

I destacam que a les nostres illes no s’ha privat cap
professional sanitari d’atendre estrangers en situació irregular,
ni ha sortit cap instrucció del Govern de les Illes Balears en
aquest sentit, un fet reconegut, com tots vostès saben, per les
associacions de professionals sanitaris. 

Respecte al punt segon, relatiu a derogar el Reial Decret
16/2012, i a la cobertura sanitària, hem de dir el següent: vostès
basen el seu discurs en el fet que l’argument del dèficit és una
excusa per fer un canvi de model sanitari. Nosaltres pensam que
16.000 milions de dèficit del Sistema Nacional de Salut i més
de 830 milions deixats de forat a l’ib-salut són qualque cosa més
que una excusa, són arguments polítics suficientment importants
per haver de prendre alguna decisió els governants que varen
arribar després d’aquest desgavell. I si no m’agradaria que em
diguessin quina explicació donen vostès a qüestions com que el

Sr. Zapatero es veiés obligat a reformar la Constitució al final
del seu mandat per afrontar una greu crisi econòmica, que
vostès i moltes altres comunitats autònomes deixassin de pagar
proveïdors, deixassin de pagar farmàcies, deixassin de pagar
bitllets als malalts desplaçats entre illes o entre illes i la
península, que en el 2010 fessin una reducció dràstica del
pressupost i que en el 2011 ni tan sols no fossin capaços de
quadrar uns comptes i elaborar un pressupost per a la comunitat
autònoma. També que vostès acabassin elaborant un pla
d’equilibri financer; se’n recorden, que l’elaboraren?; després
l’havien guardat a un calaix perquè s’acostaven les eleccions i
s’havia d’amagar, però vostès l’elaboraren i nosaltres el
llegírem. Que la comunitat d’Andalusia també tengui greus
problemes de finançament dels seus serveis sanitaris públics.
Que destacats dirigents del Partit Socialista a nivell nacional
defensassin ja fa anys el copagament sanitari. Per què tot això?

Vostès poden continuar obviant el tema del dèficit dient que
és una excusa per al Partit Popular, però la realitat és tossuda i
la seva base argumental no s’aguanta de cap manera. Per tant
entenem que el Ministeri de Sanitat, que va fer la reforma
sanitària a través del Reial Decret 16/2012, va ser per un
conjunt de motius favorables a la sanitat pública, com per
exemple pagar més de 12.000 milions d’euros a proveïdors amb
factures pendents, mantenint així el subministrament
d’hospitals, i també mantenint llocs de feina; que 1 milió i mig
de famílies s’haguessin pogut deixar de pagar el seu
medicament, una cartera única de serveis per a tot el territori
nacional, una targeta sanitària única, compra centralitzada de
vacunes, increment de l’ús dels genèrics; incorporació de
colAlectius d’espanyols que abans d’aquest reial decret del 2012
estaven exclosos de la sanitat pública i quedassin a partir de
llavors incorporats, sí, més de 200.000 espanyols, entre ells
aturats de llarga durada. També regulació i control del turisme
sanitari que el govern anterior no havia volgut fer; i sobretot, i
el més important, frenar la fallida del Sistema Nacional del
Salut, situació en què el Partit Socialista el va deixar, i garantir-
ne la sostenibilitat del servei.

Per totes aquestes raons nosaltres donam suport a les
decisions del Ministeri de Sanitat i a un reial decret que ha
servit per salvar el que òbviament era un vaixell a la deriva.

I ja per acabar vull remarcar, sobre la qüestió de la coberta,
que abans del reial decret la sanitat pública espanyola no era
universal, hi havia colAlectius exclosos; si eres espanyol, per
accedir-hi havies de cotitzar, però si eren estranger bastava
empadronar-se, per això teníem tant d’èxit, per això tots els
estrangers que volien venien aquí a treure la seva targeta
sanitària espanyola i després, sobre aquesta, es treien l’europea
i feien..., bé, tot l’ús que volien, de forma absolutament gratuïta
però sobre les arques de l’Estat espanyol. Ara en canvi tothom
té dret a l’assistència sanitària, i Espanya continua essent,
després d’aquesta reforma, un dels països més solidaris i més
socials d’Europa pel que fa a l’atenció als estrangers irregulars.
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I com que veig que vostès s’han referit al cas Alpha Pam
tampoc no tenc per què deixar de fer-ho, i voldria recordar que
va ser la mateixa conselleria de Salut la que va fer
voluntàriament una comissió d’investigació per tal d’aclarir els
fets, i va quedar ben clar que ningú de l’ib-salut havia negat
l’assistència sanitària a aquesta persona. Per tant tot això ja
s’investigà, s’aclarí, i s’han pres les decisions polítiques que per
responsabilitat s’han considerat oportunes una vegada s’han
conegut els resultats d’una investigació feta pels tècnics, no pels
polítics, pels tècnics del Servei de Salut de les nostres illes.
L’informe de la investigació va demostrar que la mort d’aquesta
persona no era causada en cap cas per un reial decret, ni per cap
instrucció ni per cap ordre política de la Conselleria de Salut ni
de l’ib-salut, però entenc que vostès troben que això els dóna
molt de joc polític i que volen seguir parlant d’aquest tema, però
crec que són qüestions que estan molt clares i que tan a nivell
nacional com a nivell autonòmic s’està treballant molt
seriosament perquè cada vegada puguem tenir tots una sanitat
pública de qualitat i uns serveis garantits, cosa que no hi estaven
fa ara dos anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per torn de rèplica té la paraula
el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago, pel seu
suport. Jo em pensava que després de quatre mesos de vacances,
Sra. Palau, havia aprofitat per mirar quatre papers i aclarir
qüestions, perquè veig que continua exactament igual.

Ens ha donat una lliçó que tots sabíem: el BOE no mata, ja
ho sabem, però vostè no se’n recorda de la comunitat
valenciana, ni de Múrcia, ni de Madrid, ni d’aquestes qüestions.
Allò greu és que tenim un problema, el teníem i el continuam
tenint, i han passat coses molt greus, i vostès continuen en el
mateix lloc.

Ahir mateix -i ho dic perquè vostè ho ha dit- ahir mateix
vostès varen fer el paperot de reconèixer en el plenari la mala
gestió que havien fet a nivell d’intervencions quirúrgiques l’any
2012; ahir va voler posar-se una medalla que havien operat més
que l’any 2012; imagini’s que malament ho varen l’any 2012.
Però, bé, queda clar que vostès no reconeixen el treball que fan
totes aquestes persones que separen la normativa oficial, i qui
va atendre bé el Sr. Alpha Pam varen ser els metges i els
infermers objectors, que el varen anar a cercar i varen fer els
estudis de contacte, i la investigació de l’ib-salut deixa ben
clares les coses, ben clares, i tot ve condicionat per una
normativa que vostès han posat, i si no obren els ulls i no se
n’adonen que l’assistència sanitària bàsica no està garantida
només estan demanant que tornin a passar nous problemes.

Han mentit a la població, han mentit al Parlament. On és la
Comissió de Salut Pública? On és, Sra. Palau?, perquè ni han
donat les actes, ni han dit qui hi participava, i el conseller no ha
dit res. Mentides, mentides! Han enganat i ho saben. El que
passa és que ho no volen fer. Per què ho ha fet Catalunya?, per
què ho ha fet Andalusia?, per què ho han fet Canàries, el País
Basc, Astúries i, fins tot, Galícia? I vostès no ho volen fer. Quan
tenguin un altre Alpha Pam a veure què diran, a veure què diran.

Diu que no hi ha doblers, que no sé qui és que ho va fer tan
malament. Escolti, crec que no hi ha cap ciutadà ni ciutadana
espanyol que no tengui clar que no tenen doblers per a la salut,
que no tenen doblers per a educació. Ara ens hem assabentat, el
darrer frau electoral del Partit Popular, que no tenim doblers per
a les pensions, que les baixen. Però sí que tenen doblers per a la
banca o per a les elèctriques. Per tant vostès fan un canvi de
model absolutament ideològic on, entre altres coses, fan que la
salut ja no és un dret universal dels ciutadans que viuen a la
nostra terra, i això és el que vostès han fet. Els va bé que hi hagi
ginecòlegs que facin objecció de consciència, 29 de 32 de
l’Hospital de Son Espases, això sí que els va bé i es posen
recursos addicional per fer aquesta cartera de serveis, però no
els sembla bé que hi hagi professionals que vulguin complir un
dret constitucional i un dret que té el nostre Estatut
d’Autonomia, però com que el seu esport preferit és vulnerar
l’Estatut d’Autonomia, i ho hem vist clarament amb el decret
llei del TIL, que vulnera la Constitució i vulnera l’Estatut
d’Autonomia, perquè afecta un dret fonamental, idò així vostès
ho van fent.

I allò trist sap què és? Que vostè avui és incapaç, el Partit
Popular, de reconèixer la feina que fan professionals sanitaris
del sistema públic i no del sistema públic i d’ONG per donar
cobertura sanitària a ciutadans que viuen entre nosaltres. Vostè
no és capaç ni de reconèixer això. I també són incapaços,
primer, de seguir el que diu el dictamen del Tribunal
Constitucional, del que diuen les recomanacions de la Defensora
del Poble a la Conselleria de Salut, i són incapaços de fer el que
diu el nostre Estatut d’Autonomia. Això és la seva visió de
l’atenció sanitària.

Les disquisicions sobre objecció de consciència,
desobediència civil, etc., etc., idò miri, aquí si vol té una còpia
del document que va fer la SEMFYC del perquè s’havien
d’atendre aquestes persones, i, com ha dit la Sra. Santiago, amb
el seu registre on tots els professionals estan absolutament
identificats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Però és que ho varen dir els colAlegis de metges, els colAlegis
d’infermeria, els sindicats, les ONG, tothom menys vostès. Han
mentit, han desatès la gent i continuen sense atendre la gent.
L’assistència sanitària bàsica de tot aquest grup de població està
fora del sistema sanitari i no està garantida, i lament
profundament que el Partit Popular avui no vulgui reconèixer la
feina d’aquests professionals sanitaris i no vulgui donar
cobertura universal al dret d’atenció sanitària, com han fet altres
comunitats autònomes.
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Vostès, a les ordres del carrer Gènova...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i no defensen la normativa i la competència que tenen en
matèria sanitària. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7539/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a Son
Espases.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
7539/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a Son
Espases.

Per defensar la proposició té la paraula la Sra. Santiago, pel
Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Tots sabem que des de l’any 2012 el
pàrquing de l’Hospital de Son Espases no és gratuït. L’Hospital
de Son Espases té una capacitat d’afluència o d’influència,
millor dir, d’uns 513.000 ciutadans i ciutadanes. Aquesta xarxa
d’hospitals de Mallorca es complementa amb tres hospitals més:
el d’Inca, que té una influència sobre 113.000 persones; el de
Manacor, amb un àmbit d’influència d’unes 130.000 persones;
i finalment Son Llàtzer, amb un àmbit d’influència de 259.000
persones.

D’aquests quatre hospitals que componen la xarxa
hospitalària pública de l’illa de Mallorca, tres no paguen
pàrquing, i un paga pàrquing, que és en aquest cas el pàrquing
de Son Espases. Per tant ens trobam que davant persones que
han d’anar a consultes, a proves, a fer un ingrés hospitalari, a fer
una visita, han de pagar per poder fer aquesta consulta, per
poder fer-se aquesta prova, que és derivada per un altre metge
de la xarxa sanitària, en aquest cas normalment des dels centres
de salut, mentre que als altres tres hospitals això no es paga.
Això no és que vulguem dir que als altres hospitals s’hagi de
pagar, tot al contrari, sinó que volem remarcar el greuge
comparatiu d’aquests 513.000 ciutadans i ciutadans d’àmbit
d’influència de l’Hospital de Son Espases amb els d’Inca, de
Manacor i de Son Llàtzer. Ens preocupen molt els usuaris;
també ens preocupen els treballadors però especialment ens
preocupen els usuaris.

Aquest greuge comparatiu fa que rompi un dels principis de
la sanitat pública, que és l’equitat d’accés. La gent ha de pagar
per poder accedir a el pàrquing d’un hospital públic. Insistesc,
no només ja per fer una visita de cortesia a un amic que puguis
tenir hospitalitzat, sinó per fer una consulta, per fer una prova
o per fer fins i tot un ingrés.

Però això aquest estiu s’ha agreujat d’una forma encara més
especial, perquè molts de treballadors i usuaris, per evitar el
pagament del pàrquing, el que feien era deixar el cotxe lluny de
l’hospital i escurçar, diguem, a través, a camp a través, per
accedir a l’edifici de l’hospital. O aparcaven més per la part de
Son Real i després camp a través travessaven i entraven a
l’edifici de l’hospital.

Entre el mes de maig i el mes de juny d’enguany es va
procedir a elevar una tanca per tot el perímetre del recinte de
l’hospital de Son Espases. Amb aquesta obra ja acabada, que el
que feia era envoltar tot el perímetre de l’hospital de Son
Espases només quedaven dues entrades i sortides controlades
per la seguretat privada, que s’encarrega de veure si les persones
han pagat o no han pagat el pàrquing.

Per tant, des de l’accés de Can Capiscol per accedir a
l’hospital caminant sols queda un espai habilitat al camí del
Secar de la Real, a Son Serra Perera, on no es pot escurçar camp
a través, i s’ha de caminar vorejant la carretera de Castelló fins
Can Valero, amb el consegüent perill per a tots els vianants,
normalment usuaris, visitants i treballadors de Son Espases, que
comparteixen tot aquest accés de Son Castelló amb cotxes,
camions i autocars que passen pràcticament per la vorera.
Després hi ha l’entrada que coneixem tots més visualment que
és l’entrada que es veu des del pont de la carretera de
Valldemossa. 

Després, és veritat que l’Ajuntament de Palma va habilitar
un espai per a aparcament gratuït que està pràcticament a un
quilòmetre, no arriba a un quilòmetre, 850 metres, de l’hospital
de Son Espases on també passen cotxes, on també passen
autocars, on també passen camions, on transiten persones
majors, persones amb mobilitat reduïda, infants petits, etcètera.
Vorejar aquest perímetre de l’hospital evitava que moltes
persones haguessin de pagar el pàrquing, podien travessar un
camp que hi havia que ningú no et posava cap emperò, el
propietari no hi posava cap emperò, podien establir el seu
pàrquing, però, a més, era més segur córrer per les voreres vora
les vies que hi ha en aquest moment. 
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Pensam que tot està dissenyat per facilitar la utilització del
pàrquing privat i posar alternatives, l’ús d’altres alternatives que
no suposin aquest pagament del pàrquing. No entenem per què
un espai públic que, a més, com és l’hospital que, a més, s’ha
d’arreglar tot l’exterior, s’ha de crear tot un espai de jardins que
podria, fins i tot, ser utilitzat no només per la gent de l’hospital
sinó per altra gent que ho pogués aprofitar, ara està
absolutament tancat. Tenim un hospital tancat on només hi ha
dos accessos, no entenem el sentit d’aquest tancat, només té
sentit per evitar que la gent pugui accedir a l’hospital sense
pagar aquest pàrquing, no és per una qüestió de seguretat, la
tanca està bastant enfora de l’hospital, vull dir, no evites res
amb aquest tancat, just aquesta utilització del pàrquing.

Per tant, hi ha aquestes tres proposicions no de llei, que el
Parlament lamenti la dificultat d’accés que tenen els ciutadans
i les ciutadanes de l’hospital de Son Espases des de les darreres
obres que han tancat la totalitat del perímetre de l’hospital; que
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a renegociar amb l’empresa concessionària de l’hospital
de Son Espases per garantir l’accés gratuït al pàrquing dels
usuaris de l’hospital. 

Vostès a vegades ens donen arguments, senyors del Partit
Popular, vostès argumenten que és possible modificar la Llei de
pensions, que és possible modificar l’Estatut dels treballadors
perquè hi ha una crisi, en canvi no és possible modificar o
renegociar la concessió, el concurs o el contracte d’una
concessió hospitalària, perquè la gent té serioses dificultats.
Record un ponent de salut mental, el representat del ColAlegi de
Psicòlegs, que ens explicava, ens va explicar dos casos on dues
persones havien deixat d’anar a l’atenció psiquiàtrica, en aquest
cas era a infantojuvenil, per dos motius, un, perquè tenien pocs
doblers i no podien pagar, havien de prioritzar i no podien pagar
el transport, però, a més, si ho feien en cotxe havien de pagar
també el pàrquing.

Per tant, pensam que no té cap sentit. Es pot renegociar,
renegociar si no és en la totalitat renegociar a la baixa,
renegociar unes hores, renegociar els moments de més
afluència, de dilluns a divendres, renegociar que no sigui
absolutament si no pot ser totalment gratuït renegociar almanco
parcialment. I el Parlament de les Illes Balears ens agradaria
que instàs el Govern de les Illes Balears a facilitar l’accés als
usuaris, a treballadors i treballadores i a visitants de l’hospital
de Son Espases a través del perímetre de l’hospital de Son
Espases, tal com estava abans del seu tancament total perquè
aquest tancament total no respon a cap mesura de seguretat ni
respon a cap tipus de sentit comú. Nosaltres l’hem anat a veure,
hem parlat amb un colAlectiu de treballadors, hem parlat amb
usuaris de Son Espases i la veritat és que no veim la lògica
d’aquest tancament, llevat que sigui facilitar i obligar al
pàrquing i que entrin tots per dos accessos que suposen el
pagament del pàrquing. Especialment afecta els treballadors que
van cada dia, perquè és veritat que un usuari pot tenir menys
dificultats perquè hi vas uns dies a la setmana o tal vegada una
vegada l’any o dos dies a l’any, depenent de la teva
problemàtica sanitària, però els treballadors i les treballadores
de Son Espases sí que tenen aquesta dificultat afegida que fa uns
mesos no la tenien.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer, vull dir que el Grup
Parlamentari Socialista donarà suport als tres punts que posa la
proposició no de llei i, a més, anunciam que presentam una
esmena d’addició, in voce, que després comentaré.

Efectivament, el tema del pàrquing de Son Espases és un
tema complicat, que ha anat evolucionant, i jo crec que el
primer que hem de recordar és que després d’un procés
absolutament turbulent aquest hospital va ser adjudicat pel Partit
Popular l’any 2006, amb un sistema de concessió i amb unes
condicions determinades que, entre d’altres coses, establia un
pàrquing de cobrament, i aquesta és una qüestió que s’ha de
tenir en compte perquè això evidentment condiciona tot el que
ve després.

Evidentment, aquest hospital va sofrir unes modificacions,
entre d’altres coses, ... si ara es queixen que hi ha problemes,
imaginin-se si hi hagués 500 places menys de pàrquing, que era
el que va adjudicar el Partit Popular. Però evidentment hi havia
unes condicions, que en un moment es varen negociar unes i el
Partit Popular n’ha negociat unes altres i n’ha aplicat unes
altres. Vull recordar, perquè consta en el Diari de Sessions de
dia 15 de maig de 2012, que va ser l’exconsellera Castro qui va
dir ben clarament, i ho va dir ella, a plenari, que es començava
a cobrar perquè el Pla d’equilibri de l’any 12 ho duia inclòs. Per
què?, perquè volien deixar de pagar la part que pagava l’ibsalut,
que és accionista de la concessionària, les dues condicions. Per
tant, la Sra. Castro o el Govern de les Illes Balears va decidir
començar a cobrar als usuaris i als treballadors a partir de 2012
perquè era una de les mesures que establia el Pla d’equilibri. És
a dir, volien deixar de gastar un milió i volien començar que la
concessionària ingressàs aquest milió d’euros a través dels
usuaris i dels treballadors. 

Evidentment, no hi havia 930 places de franc, tot això va
haver de ser renegociat, i la qüestió està així. Evidentment,
aquest any i busques que es paga per aquest pàrquing han
succeït moltes qüestions, com l’eliminació de la mitja hora de
franc que després sembla que hi ha hagut moments que s’ha
tornat a posar; que la gent per anar a urgències havia de passar
pel pagament, etcètera, i en un principi tampoc no es
contemplaven determinades qüestions com malalts crònics,
hemodiàlisi o persones que van a fer tractaments o hospital de
dia. 

Com ve referit a la proposició no de llei, s’han produït una
sèrie de canvis, com és aquest tancat a tot el perímetre, que
evidentment no surt a cap condició del contracte de concessió.
Per tant, a un espai que és propietat de la comunitat autònoma
es permet que es faci un tancat que, ho torn a dir, no surt a cap
condició del contracte de concessió.
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Clar, al final el tema de fons és el pagament o no del
pàrquing, però també és -que és una part important entenc jo
d’aquesta proposició no de llei- facilitar l’accessibilitat a
l’hospital, d’un hospital que és un hospital que té la part de
Ponent de Palma i la part de Ponent de Mallorca, però com que
és un hospital de referència també hi van ciutadans de qualsevol
territori de l’illa de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o de
Formentera. 

També s’han pres decisions, ja no només el tancat del
perímetre, com és la disminució de l’accessibilitat dels
treballadors o dels usuaris. Em referesc, i per això l’esmena
d’addició in voce, que l’Ajuntament de Palma ha produït una
disminució important de les freqüències dels autobusos a
l’hospital de referència. Arran de l’obertura de l’hospital, fa dos
anys i mig, quasi tres, doncs, es varen establir cinc línies
d’autobusos que des dels diversos indrets de Palma abocaven a
l’hospital de referència. És veritat que no s’ha eliminat cap
freqüència, però crec que hi ha unes importants diferències de
freqüències. Crec que amb això fins i tot el Partit Popular estaria
d’acord, canviar una freqüència d’un dia feiner el matí de divuit
minuts a setanta és convidar la gent a no utilitzar el transport
públic per anar a aquest hospital.

Per tant, ja no és, Sra. Santiago, que el pàrquing sigui de
pagament, ja no es que hi hagi dificultats geogràfiques in situ
per accedir els vianants a l’hospital sinó que també el Partit
Popular, perquè és qui gestiona l’Ajuntament de Palma, ha
minvat d’una manera considerable les freqüències dels
autobusos de l’empresa municipal de transports cap a l’hospital
de referència. 

Per això nosaltres presentam aquí una esmena d’addició in
voce que podria dir una cosa com que el Parlament de les Illes
Balears insta l’Ajuntament de Palma a millorar l’accessibilitat
dels ciutadans i dels usuaris de l’Hospital Universitari de Son
Espases, mitjançant l’empresa municipal de transports,
millorant la freqüència dels diferents autobusos.

Crec que és important, que és un vessant absolutament
complementària de la que emana de la proposició no de llei,
però si parlam d’accessibilitat pensam que aquesta esmena
d’addició té sentit i, per tant, la presentam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Vallès, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. L’accés i l’aparcament de Son Espases és un tema
recurrent des que es va obri aquest hospital. L’adjudicació de
Son Espases ja contemplava que el pàrquing fos de pagament.
Si feis memòria recordarem que en els temps que vostès
governaven es va voler cobrar en diverses ocasions, però que
tengueren moltes incidències. Supòs que us en recordareu, per
exemple, d’un senyor que va rompre la barrera i que la
concessionària va cobrar a tots els treballadors pels desperfectes
que s’havien produït. Foren incapaços de dur-ho a terme. És a

dir, no es varen veure amb coratge d’afrontar-ho i molts
pensaven, bé, així no hem de pagar, indirectament pagàvem, és
a dir, si no pagaven els usuaris que hi anaven pagàvem tots
indirectament perquè a l’ibsalut li costava un milió d’euros
anuals, fent així afegint així al banyat més engrandint el deute
que ja hi havia.

A partir de l’any 2012 el Partit Popular va començar el
cobrament als usuaris. També hem de contemplar que hi ha 930
places d’aparcament gratuïtes per al personal de l’hospital,
gairebé el doble de les que hi havia a Son Dureta. També es
varen habilitar 300 places d’aparcament de rotació, per un
import mensual de 27,67 euros, una tarifa que crec que és
bastant assequible per a tots els treballadors. I els usuaris, com
vostè ha dit Sr. Thomàs, tenen trenta minuts gratuïts per si han
d’entrar i deixar un malalt, és a dir, això encara està en vigor.
També s’ha de dir una altra cosa, el servei públic nosaltres no
tenim constància que s’hagin reduït, es mantenen els serveis
públics que hi ha. 

Tampoc no ens hem d’oblidar del modificat de Son Espases,
que es va dur a terme quan vostès governaven. Per què no varen
modificar aquest punt en aquell moment? En modificaren molts
altres. Les negociacions duites a terme condemnen l’ibsalut a
uns sobrecosts elevadíssims que haurem de pagar durant els
pròxims trenta anys, però del pàrquing ni tan sols se’n va parlar
i se’n rescataren un parell, de concessions, que abans quedaven
a les mans de la concessionària, mobiliari, aigua, electricitat...
basta dir-vos que fan un total de més de 280 milions d’euros que
ara ha d’assumir l’Ibsalut. Tan important no devia ser en aquell
moment recuperar el pàrquing si vostès no el negociaren, però
de vegades quan un és a una banda o a una altra es diuen coses
diferents. 

També s’ha de dir una cosa, el Sr. Alorda del Grup MÉS a
una compareixença al Parlament, la legislatura passada, i fent
referència al pàrquing deia, i ho dic textualment: “creim que
s’ha de fer un esforç amb l’aparcament, però creim que les
condicions que s’han posat són molt raonables, sorprèn que el
gran problema d’un hospital com el de Son Espases acabi sent
el pàrquing dels seus treballadors”.

Senyores i senyors, tots voldríem que el pàrquing fos gratuït,
però rescatar aquesta concessió tendria un cost elevat per a
l’ibsalut i en aquests moments no ens ho podem permetre. A
més, recordaran vostès que l’anterior conseller de Sanitat, si tan
malament li semblava la manera de la concessió que s’havia fet
a Son Espases, com adjudicaren el concurs de Can Misses amb
les mateixes condicions? És a dir, és un hospital que quan s’obri
els seus usuaris també hauran de pagar el pàrquing. El que deien
abans no és el mateix que el que diuen ara. 
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També pel que fa referència al perímetre, és un tema de
seguretat. El fet que la gent accedeixi per zones no habilitades
i aparqui el cotxe a parts no adequades pot dur conseqüències
per a la seguretat de les persones. Per tot l’exposat, votarem en
contra de la proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies al Grup Socialista pel seu
suport. És cert que el tema de Son Espases és un tema complex,
però que un tema sigui complex no vol dir que no li hagin de
donar, d’intentar donar solucions.

Vostè em parla del perímetre de seguretat, vaja, a la
proposició no de llei bàsicament és el perímetre de seguretat i
vostè li ha dedicat, la portaveu del Grup Popular, una frase,
dient que és per motius de seguretat. Vostè hi ha anat? Vostè ha
vist aquest perímetre? Aquest perímetre recull tot el perímetre
de l’hospital? Aquí, si vol, hi ha fotografies, com si això fos una
central nuclear, com si fos, jo que sé!, un lloc de forces armades
on hi ha els cossos de seguretat de no se sap qui. Això és camp,
no hi ha res, l’hospital, la gent caminava per aquí i anava tan
tranquilAla, no té cap sentit aquest perímetre. Quina seguretat li
donarà?, què passa, que quan entra una persona per les dues
portes habilitades la registren?, els registren a veure si duen
pistola o duen ganivets?, no, passen, passaven igual, caminant
i anaven a l’habitació on havien d’anar, a la consulta que havien
de fer, el que passa és que ara tots passen per la banda on vol
aquesta concessionària i paguen. 

Aquesta és la diferència entre el 15 de juny i el 16 de juny,
no és seguretat, si és camp, no hi ha cap secret a Son Espases,
després has d’entrar independentment que entris per una porta
o entris camp a través, després tens la seguretat que et dóna
l’hospital que allà hi ha persones de seguretat que davant un
possible aldarull actuen, però exteriorment què hi ha?, no estam
davant...-insistesc-, no estam davant una central nuclear, no
estam davant, jo què sé, un espai on guardam un secret d’estat,
és un hospital públic. 

Son Dureta està molt més oberta per la part de Bellver, s’hi
podia accedir fins que varen fer tota aquella zona d’habitatges,
s’hi podia accedir fàcilment. El que passa és que aquí ens volen
fer pagar. Hi havia molta gent que evitava el pagament i ara està
pagant i això és el..., no hi ha seguretat, l’única seguretat és
l’econòmica per a l’empresa, cap altra, cap altra.

Per tant, lamentam profundament que...ni aquest partit
popular pugui acceptar una proposició no de llei que digui que
s’obrin una sèrie d’espais en aquest perímetre perquè la gent hi
pugui accedir per aquest perímetre i que en lloc de dues portes
n’hi hagi sis, set, les que es considerin tècnicament i que no
suposi que totes les persones que van diàriament a l’hospital a
fer feina o que hi van de manera molt freqüent per problemes de
salut hagin de pagar el pàrquing, perquè mitja hora no els basta,
perquè mitja hora no els basta.

Vostè, pràcticament tota la proposició no de llei se l’ha
botada..., vaja, l’ha refosa en un una frase que no té cap
consistència.

Son Espases, totes les modificacions que va fer el pacte de
progrés i Son Espases en si mateix l’haurem de pagar durant 33
anys i record que hi ha una sentència del tribunal que diu que és
un hospital ilAlegal urbanísticament, que es va botar totes les
mesures urbanístiques de la ciutat de Palma, i això ho va fer el
Partit Popular. Confiem que el jutge tengui sentit comú i no
digui que s’ha d’esbucar com Ses Covetes, perquè és ilAlegal, és
absolutament ilAlegal des d’un punt de vista urbanístic. Això ho
diu una sentència del Tribunal Superior, no sé si vostès la
recorreran, però tenim un hospital ilAlegal, confiam que el jutge
tengui més sentit comú que el que va demostrar el Partit
Popular.

Son Dureta tenia un sistema d’accés d’autobusos molt millor
que el Son Espases, tal vegada per això no era necessari tant
d’aparcament i a més tenia tota la part d’accés... era segura, tota
la part -diguem- d’accés a Son Dureta fins a la rotonda de
Gènova, hi podies aparcar, podies estar enfora, però era
absolutament segura, però per accedir a l’hospital de Son
Espases, si vas per..., si hi vas caminant, has d’anar per la
carretera on passen cotxes, on passen autobusos, és que és
perillós.

Nosaltres tenim tota una sèrie de persones, vàrem estar un
dia mirant totes les persones que anaven..., durant una hora
vàrem ser allà mirant les persones que havien aparcat al
pàrquing de Palma i les persones que no volien pagar
aparcament i per tant, anaven al pàrquing de Palma i hi ha
persones majors de 78 anys, un senyor de 75 anys que, a més a
més, diu que li han retirat l’autobús de Son Roca i que ara de fer
transbords i que ha d’anar cada quinze dies a fer-se unes proves,
és un perill! Per tant, facilitem que la gent que pugui aparcar el
cotxe enfora de l’hospital però que té possibilitat de mobilitat,
l’aparqui enfora i, camp a través, pugui accedir a l’hospital.

Què els costa obrir quatre portes a aquest perímetre?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Cap tipus d’argument..., sí, Sra. Presidenta. 

Després, acceptarem l’esmena in voce del Partit Socialista,
tot i que el mes de març quan vàrem defensar també una altra
proposició no de llei ja es va aprovar en aquest parlament -i ho
repetiré, si em permet, presidenta: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que conjuntament
amb l’Ajuntament de Palma revisin, amb l’objectiu de millorar
l’accés a l’hospital de Son Espases, des de tots els barris de la
ciutat les línies de transport públic”, doncs, des que en aquest
parlament es va aprovar per unanimitat aquest punt, s’ha reduït
la línia de Son Roca i s’ha augmentat la freqüència en minuts de
les cinc línies que van de diferents barris a l’hospital de Son
Espases. Aquest és el cas que ens fa aquest govern.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 7539/13.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

L’esmena in voce anava dins la mateixa votació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, des del moment en què s’accepta ...
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