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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, la presidenta de la Mesa excusa
la seva presència i per tant jo n’exerciré les funcions, avui. 

Proposició no de llei RGE núm. 10575/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impedir la
reversió de l'edifici de l'antic Hospital Verge del Toro a la
Tresoreria de la Seguretat Social.

Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 10575/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a impedir la reversió de
l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la
Seguretat Social.

Substitucions?, perdó.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaume Fernández substitueix Maria José
Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò ara per defensar la proposició no de llei RGE núm.
10575/14 intervé, pel Grup Parlamentari Socialista, l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats, senyores diputades. Dia 20 de novembre de 2014 els
menorquins es van despertar amb una notícia sorprenent, que
era la renúncia del Govern de les Illes Balears a donar un ús
sociosanitari a l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro de
Maó i que s’havia iniciat ja l’expedient de la seva reversió a la
Tresoreria General de la Seguretat Social. Dic que va sorprendre
molt perquè aquest tema no és nou; aquí mateix l’hem tractat
diverses vegades i semblava que tots els grups havien arribat a
un consens, però es veu que no. O sigui que mentre el PSOE
havia treballat en el seu moment per fer un centre sociosanitari
de l’antic edifici el Partit Popular es veu que ha estat treballant
aquests quatre anys per retornar-lo a la Tresoreria de la
Seguretat Social i desfer-se del problema.

I ens va sorprendre també per altres dues raons que per a
nosaltres són de pes; la primera, per la rotunditat de les
manifestacions fetes per destacats membres del Partit Popular
durant la passada legislatura i principalment durant la campanya
electoral de 2011, i també per allò dels compromisos que
semblava que s’havien adquirit uns mesos després de guanyar
el govern en aquelles institucions, tant autonòmica com insular
i municipal, institucions que podien tenir totes unes certes
competències sobre el tema. Consten aquelles manifestacions
tant a les hemeroteques com també als Diaris de Sessions
d’aquesta cambra, i en particular als Diaris de Sessions
d’aquesta comissió de Salut. 

Llegirem alguns dels titulars del diaris previs a les eleccions
i també posteriors d’importants càrrecs del Partit Popular de
Menorca. “El PP sale a la calle para salvar el Verge del Toro”;
“El PP recoge firmas para salvar el edificio de Verge del
Toro”; tot açò, evidentment, acompanyat de les corresponents
fotografies in situ, o taules als carrers més cèntrics de Maó de
tots els candidats, evidentment, amb pancartes, etc.; o les
declaracions de Joan Huguet, en aquell moment senador del
Partit Popular, que el dia 22 d’octubre de 2010 acusava les
administracions socialistes de descoordinació i de manca de
voluntat política per trobar una funció adequada a aquesta
instalAlació, que en la seva opinió es podia resoldre en una tarda
de negociació. Amb el PP ja al govern de les institucions també
tenim hemeroteca: “La Sra. Águeda Reynés reivindica el uso
socio-sanitario del Verge del Toro”; “Castro dice que trabaja
para hacer un centro socio-sanitario en el antiguo Verge del
Toro”, i dins la notícia mateixa de la Sra. Castro també es pot
llegir: “Su departamento está trabajando en el plan de usos que
se aplicará para convertir el antiguo hospital menorquín en un
centro socio-sanitario”. 

Quant als Diaris de Sessions que he comentat, també em
referiré a la resolució o a la proposició, a la proposta, proposició
no de llei que van aprovar per unanimitat el setembre de 2011,
que deia textualment: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern perquè l’immoble de l’antic hospital Verge del Toro de
Maó, del qual serà titular properament, sigui convertit en un
centre sociosanitari de Menorca, els usos del qual han de ser
revisats i acordats a través d’una mesa constituïda pel Consell
Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i les entitats
menorquines implicades”. També consta en els Diaris de
Sessions la resposta de la consellera Castro a aquesta diputada
el dia 4 d’abril de 2012, resposta a una pregunta que s’havia
formulat per escrit l’octubre de l’any anterior, per cert; la
consellera Castro va dir que no contemplaven cap altra
possibilitat que no fos un centre sociosanitari, i no com una
consellera socialista, va afegir, en referència, supòs, a la Sra.
Joana Barceló, que una vegada havia apuntat la possibilitat d’un
parador nacional, i ho va dir en un to molt despectiu, quan
precisament el seu company, el company de govern de la Sra.
Castro, el Sr. Bosch, també havia suggerit no feia gaires
setmanes que s’allotgés la necessària nova escola de persones
adultes de Maó justament en aquest edifici.

Dit açò la nostra sorpresa va ser majúscula, com dic, quan
dia 20 de novembre de 2014 ens trobam els següents titulars:
“Salut renuncia a dar un uso sanitario al Verge del Toro y se
lo devuelve a Madrid”, i a la mateixa pàgina de la informació
també diu: “La noticia cogía desprevenida a la consellera de
Bienestar Social y Juventud, Aurora Herraiz, quien aseguraba
desconocer cualquier novedad al respecto”. I açò és
coordinació, senyors diputats i senyores diputades del Partit
Popular?

El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears, per
tant, constata que el Partit Popular una vegada més va enganar
els ciutadans en la campanya electoral de 2011 quan reclamava
aquest ús com una prioritat en el seu programa. També és un
engany les vegades que el Grup Popular ha votat a favor de les
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diverses iniciatives que s’han presentat en el Parlament perquè
l’edifici pogués mantenir la seva condició pública i el seu ús
sociosanitari, mentre no es feia res des de l’actual govern de les
Illes Balears perquè açò fos així, ni una sola idea en quatre anys.

En la legislatura anterior, a més de convertir l’annex de
l’hospital en centre de salut, l’any 2010 es va elaborar un pla
d’usos que consolidava l’activitat sociosanitària en el Verge del
Toro com un centre de dia, d’hospital de dia o de persones
grans, i permetia també reunir dins un mateix edifici distintes
dependències tant del consell insular com del Govern de les
Illes Balears, com el sistema de drogodependències, hospital de
dia -com deia- de persones majors, salut mental, Banc de Sang,
etc., moltes d’elles que en aquell moment estaven pagant
lloguers allà on residien. 

En aquests moments, per tant, consideram, al contrari del Sr.
Sansaloni, de l’actual conseller de Salut, que aquesta
infraestructura encara és necessària a Menorca, fonamentalment
a la zona de Maó, i que els menorquins han de mantenir, hem de
mantenir la nostra reivindicació, i és per aquest motiu que el
Grup Socialista presenta aquesta proposició no de llei que
demana instar el Govern de les Illes Balears a paralitzar la
reversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro a la
Tresoreria de la Seguretat Social, i si açò ja està fet -clar, han
passat uns mesos-, idò podríem consensuar com ho podríem fer
per retornar aquest edifici a mans de les Illes Balears, a la gestió
de les Illes Balears. Dos, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa immediatament
el Pla d’usos sociosanitaris per al Verge del Toro elaborat l’any
2010. I, tercer, instar el Govern de les Illes Balears a disposar en
el pressupost de 2015 d’una partida per al projecte arquitectònic
de conversió de l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro en
un centre sociosanitari.

Totes aquestes peticions al nostre entendre no estan
desfasades. Les necessitats sociosanitàries a Menorca no estan
cobertes; tenim un edifici emblemàtic al qual no podem ni
volem renunciar; tenim un document que és el Pla d’usos per
començar a fer feina, si volen vostès consensuar, posar al dia, el
que vostès trobin; i com vostès ja saben, encara que el
pressupost estigui aprovat el mes de desembre, el mes de gener
ja es poden començar a fer modificacions, de fet vostès les han
fetes tots aquests anys per altres motius. Esperam, per tant, de
tots vostès el vot afirmatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. En el torn de fixació de posicions
intervé, pel Grup Parlamentari MÉS, l’Hble. Sra. Fina Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, i el nostre
grup parlamentari donarà suport als tres punts que ha presentat
el Grup Socialista.

Malauradament el primer punt ja podem dir que s’ha
confirmat, s’ha confirmat ja amb intervencions realitzades pel
mateix conseller en el plenari del Govern, perdonin, del
Parlament, en el sentit, dic, la confirmació que ja s’ha entregat
a la Tresoreria de la Seguretat Social, ja ha renunciat a l’ús de
la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquest punt també de
reconversió també es va debatre en el plenari a través d’una
moció, però està bé avui que a la Comissió de Salut també el
tractem.

Nosaltres no podem entendre, no podem entendre que el
Govern de forma tan lleugera renunciï al patrimoni d’ús d’un
edifici de la nostra comunitat autònoma, no és raonable, i això
és el que acaba de fer el Govern de les Illes Balears, renunciar
la patrimoni de la comunitat autònoma. Un edifici que la
comunitat autònoma tenia dret a usar, no n’era titular perquè la
titularitat sempre l’ha mantinguda la Secretaria de la Seguretat
Social, o la Tresoreria de la Seguretat Social, renuncia a l’ús i
renuncia a un ús que no està absolutament justificat.

Com ja ha dit la Sra. Rita primer les necessitats existeixen,
les necessitats des de l’any 2010 existeixen, són les mateixes si
no han crescut. L’any 2010 es va fer una proposta d’ús d’aquest
edifici, que si no agrada es podria modificar, es podria canviar,
però estic convençuda que no hi hauria tantes diferències. De fet
la comissió que s’han constituït, la comissió sociosanitària que
s’ha constituït per a Son Dureta, precisament a rel d’una
proposta que es va aprovar per unanimitat en el plenari, les
persones del PP que hi van poden certificar que no hi ha tantes
diferències a l’hora d’analitzar les necessitats; podràs mirar si
és un edifici o l’altre, podràs analitzar..., podràs pensar que
l’anàlisi es podria fer d’una forma o de l’altra, però tots parlen
de necessitats semblants: llits sociosanitaris, residències, centres
de dia per a persones majors, centres de dia per a persones amb
diagnòstic de salut mental. I a Menorca passa exactament el
mateix. El Govern està fent un tractament diferenciat dels
menorquins i els mallorquins. Els mallorquins sí que sembla que
podrem salvar Son Dureta, i per als menorquins renuncia a
aquest edifici, a aquest ús. Tenim la necessitat, tenim l’edifici,
però no hi ha la voluntat política de preservar-lo. 

La proposta que es feia l’any 2010 era una proposta conjunta
entre la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Afers Socials, el
Consell Insular de Menorca, el Consorci de recursos
sociosanitaris, el Consorci de recursos sanitaris..., era un esforç
de diverses administracions per poder salvar aquest edifici, i
amb la convicció que hi havia un espai que es podria usar, que
les persones, els ciutadans de Menorca, en podrien fer un bon
ús.

Un ús que era en relació amb dos grans objectius:
creixement de nous serveis, i després procurar que
l’administració pública pogués estalviar doblers d’altres serveis
que en aquell moment..., o en aquest moment encara estan en
edificis de lloguer, i per això es feia la proposta de trasllat a
aquest edifici, que no s’havia de pagar cap lloguer, de tota una
sèrie de serveis. Per tant hi havia una administració que
s’estalviava doblers, o diverses administracions que
s’estalviaven doblers, i per altra banda s’oferia un creixement de
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serveis als ciutadans. Jo record que com a consellera d’Afers
Socials la nostra proposta era traslladar a aquell edifici el servei
de valoració de la minusvalidesa; això permetria que les
persones tenguessin un accés millor i a més a més un estalvi per
a l’administració pública perquè no havia de pagar lloguer. En
aquest sentit diverses administracions varen fer propostes
d’aquestes i, insistesc, creixement d’altres serveis. No sabem
per quin motiu -ho podem intuir i ara ho comentaré-, però no hi
ha hagut una explicació raonable per part del conseller de Salut
del perquè es renuncia a aquest edifici.

I a més pensam que el Govern, que hauria de defensar els
interessos d’aquesta comunitat autònoma, no els defensa. No
només tenim un mal finançament d’aquesta comunitat
autònoma, no només no ens arriben els doblers d’estatutàries, no
només ens arriben menys inversions que a cap altra comunitat
autònoma, sinó que a més a més ara renunciam a patrimoni que
tenim. Vostès saben, si qualque any, en qualque moment, volem
comprar un edifici de característiques semblants a Maó, el que
costarà a l’administració pública? És que no ho podrà pagar! No
de característiques semblants, la quarta part, saben què ens
costarà, a l’administració pública?, i dic ens costarà perquè som
tots els ciutadans. És que no ho podrem pagar! Cada vegada que
renunciam a un patrimoni d’aquestes característiques el perdem
per sempre perquè són edificis que estan ubicats a llocs
especialment determinats. Amb les cases de la mar, clarament;
en aquest cas el Verge del Toro, clarament. No podrem tornar
a tenir un edifici d’aquestes característiques ni de la meitat
d’aquestes característiques pagat per l’administració pública, i
nosaltres hi renunciam tan frescament.

I per què hi renunciam?, per què hi renunciam? Per falta de
necessitats? No, vostès mateixos reconeixen que hi ha
necessitats a la comunitat autònoma o en aquest cas a Menorca.
Fins i tot diria que no és per falta d’idees del Partit Popular, que
estic convençuda que si s’hi posàs en trobaria, d’idees, i quasi
estic convençuda que no és per manca de voluntat del Govern;
és per aquesta obediència a Madrid que vostès tenen, aquesta
obediència a Madrid que els encega, aquesta obediència a
Madrid que el Sr. Montoro diu “necessit tenir patrimoni per
vendre” i tot es mobilitza, igual que diuen “aquí les targetes
sanitàries no s’han de donar” i vostès obeeixen; altres companys
seus com els de Galícia no obeeixen. Es donarà aquest edifici,
es malvendrà, es malvendrà per part del Govern de l’Estat, i la
comunitat autònoma l’haurà perdut per sempre. Perquè si no
què ens posaran?, un quarter?, o què ens posaran?, quina
competència té l’Estat, quina competència té l’Estat perquè
pugui fer un edifici d’ús..., per cobrir les necessitats de la
població?

Per tant a nosaltres ens pareix molt encertada aquesta
proposició no de llei i tendrà el nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular intervé l’Hble. Diputada Sra. Assumpció Pons per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Començaré aquesta intervenció amb una frase
pronunciada en aquest parlament en el ple de dia 30 de
novembre de 2010 per qui va ser conseller de Salut de l’anterior
govern del pacte: “Si tenim l’Hospital de Menorca amb un 70%
d’ocupació no necessitam més llits sociosanitaris”; aquesta
afirmació, que està recollida al Diari de Sessions, posa en
evidència totes les contradiccions i totes les incoherències del
Grup Socialista en aquest tema que avui tractam, i m’explicaré.

L’edifici de l’antic hospital Verge del Toro de Maó va
deixar de tenir activitat el mes de març de 2007, un mes després
de la inauguració del nou hospital Mateu Orfila. L’anterior
govern del pacte no va dur a terme cap actuació per impedir el
seu deteriorament, ni tampoc va dur cap iniciativa seriosa, i amb
açò em referesc a un projecte definit, un projecte quantificat i
amb partida pressupostària, per donar-li un ús sociosanitari.
Però és que a més de no fer res el mes de febrer de 2008, un any
després del seu tancament, el Consell de Menorca, governat pel
PSOE-PSM, presidit per l’avui diputada Sra. Joana Barceló, va
proposar el Verge del Toro per acollir ni més ni menys que un
parador turístic nacional, i fins i tot, fins i tot, va ser visitats per
tècnics de la Secretaria d’Estat de Turisme. Lògicament la
ubicació del parador a l’antic hospital va ser rebutjada tant pel
ministeri com també per tot el sector turístic de Menorca, i
aquest mateix mes -estam parlant del febrer del 2008- el llavors
conseller responsable de la sanitat pública d’aquestes illes
declara textualment -i jo també em referiré a l’hemeroteca-: “Si
el Verge del Toro debe acoger un centro socio-sanitario o no
habrá que discutirlo sin urgencias con las administraciones
implicadas”. Efectivament, sense urgències i sense cap pressa,
perquè fins dia 17 de novembre de 2010, dos anys i mig després
i quan només mancaven sis mesos per a les eleccions
autonòmiques, es presenta el Pla d’usos de l’Hospital Verge del
Toro. Però la veritat és que ni era un pla ni definia usos, ni
tampoc no era un projecte perquè no concretava res ni disposava
de cap previsió als pressupostos de la comunitat autònoma,
lògicament del 2010 no, però tampoc del 2011, o sigui, que era
clarament una promesa electoralista; açò sí, a la foto, per
presentar-lo, que en realitat era un power point, una pura
declaració d’intencions, varen sortir els exconsellers de Salut i
de Serveis Socials, el Sr. Marc Pons, llavors president del
Consell de Menorca, i el Sr. Vicenç Tur, que era el batlle de
Maó.

La decepció de tots els menorquins va ser majúscula quan
varen saber que seria “un centro de día sin camas para
personas mayores que atenderá durante las horas diurnas y sin
hospitalización” i que les oficines de la Conselleria de Salut
ocuparien el 36% de l’edifici. Però el que va destapar les
autèntiques intencions de l’anterior Govern varen ser les
declaracions del seu conseller: “No se ha presupuestado esta
partida”, 7,3 milions d’euros per a la rehabilitació de l’edifici
i 2,4 milions per a l’equipament, en total rallam d’uns 10
milions d’euros; “ni se ha fijado una fecha para empezar las
obras, ni tampoco se ha decidido cuánto dinero aportará cada
institución. Para el 2011 se ha previsto la convocatoria de un
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concurso de ideas y una vez se haya fijado el proyecto
definitivo se buscará la financiación”. Una vegada més, varen
vendre fum i varen enganar els menorquins. No varen fer res
perquè vostès és que no tenien voluntat de fer res i, a més, en sis
mesos es va produir el canvi de govern.

Però, senyores i senyors diputats, l’antic hospital Verge del
Toro de Maó tenia sentit com a centre sociosanitari si
l’adaptació hagués estat una adaptació immediata, tal com va
advertir ja un metge que havia habitat allà tota la vida, com és
el doctor Quadrado. La seva transformació com a sociosanitari
s’hauria d’haver fet el mateix any 2007, immediatament després
de quan va deixar de tenir ús hospitalari. Vostès varen perdre
quatre anys, aquesta és la realitat.

El Govern del pacte no va actuar i va permetre el seu
deteriorament i la seva degradació perquè el pla d’usos presentat
al final del 2010 només pretenia tapar -diria jo- una mala
consciència i justificar la nulAla gestió del Govern del pacte,
amb l’agreujant que era un document que havia estat redactat el
maig del 2009 per la consultora Consorci Hospitalari de
Catalunya, únicament vostès varen fer copiar y pegar, ara, açò
sí, es va pagar dues vegades. 

Durant aquesta legislatura no hem disposat de recursos per
afrontar una obra d’aquestes característiques, però és que, a més
a més, el Grup Parlamentari Popular dóna suport a la decisió
aprovada pel Govern de la nostra comunitat, també pel Consell
de Menorca i per l’Ajuntament de Maó, de cedir la titularitat del
Verge del Toro al Govern de l’Estat, al Govern d’Espanya,
principalment per tres motius: primer, perquè un edifici
d’aquestes característiques, construït fa més de 60 anys, no
reuneix les condicions -i així ho adverteixen els seus tècnics-
per acollir un centre sociosanitari. Avui, aquests centres no se
situen a construccions amb una estructura vertical, sinó en una
estructura horitzontal i amb una bona accessibilitat, com és, per
exemple, el centre sociosanitari de Santa Rita de Ciutadella, i
també perquè la inversió per a la rehabilitació d’aquest immoble
no està justificada, quan creim que hi ha altres opcions i hi ha
altres alternatives. 

Per tant, però, voldria deixar clar que el Partit Popular no
renuncia a un nou equipament sociosanitari a Menorca, però
aquí no. No acceptam un edifici que no compleix els requisits
per acollir-lo i cregui’m que Verge del Toro no és la millor
opció.

En canvi, donam suport a l’acord aprovat pel Ple del
Parlament el passat 25 de novembre, que va incorporar una
esmena del president del Consell de Menorca, del Sr. Tadeo, i
va acordar instar el Govern de la comunitat a crear una comissió
formada per dos membres de cada grup parlamentari i de la
Conselleria de Salut, amb l’objectiu de presentar un pla
consensuat dels equipaments sociosanitaris de les Illes Balears.
I açò també inclou la definició de les necessitats de Menorca.

També, per altra banda, manifestam el nostre suport a la
proposta plantejada per l’equip de Govern de Maó, per la seva
alcaldessa, Sra. Reynés, al Ple del 26 de novembre passat: la
venda amb el compromís de reinversió de tot o part de l’edifici
ha de beneficiar el municipi de Maó. 

Crec que l’important és recuperar aquesta zona que avui està
degradada i cercar solucions com fa el Partit Popular i no quedar
aturats.

Per tant, Sra. Presidenta, per tots els motius exposats, el meu
grup parlamentari rebutja aquesta proposició, però, a la vegada
voldria convidar al grup proposant a incorporar-se al pla de
feina per a la definició d’aquests nous usos i criteris de l’antic
hospital Verge del Toro.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per
contradiccions el grup parlamentari proposant per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair en primer lloc a
la Sra. Santiago el seu suport.

Mentre sentia a la Sra. Pons fer la seva intervenció els
assegur que no podia donar crèdit al que estava sentint: que
l’Hospital Verge del Toro ara resulta que no serveix per a usos
sociosanitaris, quan hem hagut de sentir tot el contrari durant
tant de temps. Jo ara els llegiré el que posava el programa
electoral del PP de Menorca l’any 2011, deia: “Convertiremos
el Hospital Verge del Toro en un equipamiento sociosanitario
de media y larga estancia orientado a la convalescencia,
rehabilitación y curas paliativas y psicogeriatria”. 

Què ha passat per què al 2011 servís i ara no serveixi, Sra.
Pons? El 2011 servia i ara ja no? I què ha passat, què ha passat,
el 2011? Doncs ha passat que vostès en quatre anys no han fet
res, absolutament res, absolutament res!

Vostès varen deixar l’Hospital Verge del Toro el 2007,
perquè recordaré que es va inaugurar efectivament el Mateu
Orfila l’abril de 2007, el varen deixar sense res previst. I ara ens
diuen que nosaltres no vàrem preveure res? El 2011, però és que
vostès el 2007 no havien previst res, absolutament res, nosaltres
sí. 

Nosaltres sí que vàrem fer, justament en un any, en menys
d’un any nosaltres vàrem prendre possessió l’estiu del 2007, a
l’estiu, abans de l’estiu del 2008 hi havia un centre de salut, un
centre de salut que feia falta, a l’annex del Verge del Toro, un
centre de salut que forma part del Verge del Toro, perquè ara
s’ha hagut de segregar per fer la reversió. Nosaltres vàrem fer
un centre de salut, un centre de salut que vostès tenien previst
no sé on i que feia falta i nosaltres vàrem estalviar doblers als
contribuents en fer-lo aquí.
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I vàrem fer un pla d’usos -un pla d’usos-, que el tenc aquí i
que està quantificat en 9 milions i no sé què, vull dir, estava
quantificat en el seu moment; un pla d’usos que es podia haver
modificat si no el trobaven bé, que es podia fer el que fos, però
és que vostès és que no han fet res, absolutament res, és que ni
tan sols no han donat explicacions, com deia la Sra. Santiago!

El conseller de Salut ens va dir dia 25 de novembre que des
que es va traslladar l’Hospital Verge del Toro al Mateu Orfila
no havien estat capaços de fer un pla d’usos, va ser l’única
explicació que va donar, dir el que nosaltres havíem fet o no
havíem fet, que, com dic, nosaltres vàrem fer coses. Els que no
han fet res en quatre anys varen ser vostès. Ell va dir açò i, a
més, que no hi havia necessitats assistencials a Menorca, ara
resulta que no tenim necessitats assistencials. 

Miri, el Verge del Toro ni en el pla d’usos... i efectivament
el Sr. Vicenç va dir en el seu moment que no feien falta llits,
llits, no que no fessin falta uns usos sociosanitaris, que no feien
falta llits, perquè, efectivament, el Mateu Orfila pot cobrir açò,
no varen dir res diferent que no digués el Sr. Sansaloni l’altre
dia. Però açò no vol dir que els usos sociosanitaris no fessin
falta, que fan falta també avui dia.

Com que vostès en quatre anys no han fet res, no han fet res
en sociosanitaris, però no han fet tampoc en dependència, ens
trobam amb cartes de l’altre dia, de dia 24 de febrer, d’ahir, que
diu “El drama de los servicios sociosanitarios”, no sé si l’ha
llegida, firmada per la Sra. Mercedes Chinchilla, coneixem tots
aquesta família, no podem dir que siguin... 

Diu: “Doña Aurora -es refereix a la consellera- , ¿ha
hablado con cada una de las setenta familias que tienen a su
cargo una persona dependiente que está en lista de espera
desde el 2012, esperando un centro para poder ser atendidas?”
O una altra carta a la mateixa fulla, diu, parlant de les 49 places
que han tornat vendre que ferien de més, però que no estan
fetes, les 49 places de dependència, diu: “Es una buena
noticia”, -diu- perquè a dia d’avui no hi ha cap plaça lliure a
Menorca, ni de convalescència, ni de curta estada, segons ens
diuen de Serveis Socials ni pagant, i enlloc a cap geriàtric de tot
Menorca”. I ara vostè diu que no fa falta? I ara diuen que faran
un centre nou? Ara diuen que faran un centre nou? A aquestes
alçades? A aquestes alçades un centre nou? Açò què vol dir?
Què costa un centre nou? On l’han de posar? Quin pla general
han de modificar?

Açò significa... que ens vendran ara? Ara és açò el que ens
volen vendre aquestes eleccions? O sigui, a les eleccions
passades ens volien vendre aquest centre, el “convertiremos el
Hospital Virgen del Toro en un equipamiento de media y larga
estancia”, etc., i ara ens volen vendre un centre nou? Ben igual
que al conservatori, que també tenim un altre centre tirat perquè
nosaltres teníem previst fer el conservatori nou a la Sala
Augusta, en quatre anys no han fet res -ara ja està- i ara també
ens venen un centre nou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

O com l’escola d’adults.

A Menorca, senyors i senyores diputats, aquest equip de
govern, aquest Partit Popular ens ha deixat tirats, quatre anys
tirats i seguim tirats!

Vostès el que han fet molt bé és prometre i ofendre, però que
no els demanin res més al Partit Popular. I nosaltres el que
volíem era resoldre els problemes dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes i la manca de places residencials de dia n’és un
també. I pensam que han renunciat massa prest a un equipament
important per a tots nosaltres, un equipament que nosaltres
volem que sigui públic i d’ús sociosanitari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 10575/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10575/14.

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