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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes. En primer lugar, antes de comenzar la

comisión, como la secretaria de la comisión ha tenido que bajar

a hacer de portavoz, necesitaríamos que subiese el diputado

más joven de esta comisión, que creo que soy yo, pero como

estoy yo aquí, pues..., pues el otro...

(Algunes rialles i remor de veus)

Bueno, buenas tardes. Ahora sí, comenzamos la sesión de

hoy, y en primer lugar pedimos si se produce alguna

substitución.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente sustituye a Margarita Prohens i

Rigo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Montserrat Seijas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I Enric Casanova substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecto.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6908/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació

sociosanitària a les Illes Balears.

Ahora pasaremos al debate de la proposición no de ley del

Grupo Parlamentario Popular relativa a coordinació

sociosanitària a les Illes Balears.

Para defenderla tiene la palabra, por un tiempo máximo de

diez minutos, el Hble. Diputado Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el

passat 7 d’octubre es va aprovar aquí mateix una proposició no

de llei, en el si d’aquesta comissió de Salut, per unanimitat de

tots els grups, per a la redistribució d’espais en el vell hospital

de Can Misses d’Eivissa, en què es feia constar la necessitat de

crear un espai per a un servei de caràcter sociosanitari, entre

d’altres usos de caràcter social, i en un àmbit d’actuació de

caràcter sanitari.

Aquesta moció estava dirigida bàsicament al tema

d’associacions, però la terminologia tal vegada es presta un poc

a confusió, perquè és la terminologia sociosanitària, hi ha una

confusió de termes; i, per altra part, dins aquest espai de Can

Misses hi ha una sèrie d’actuacions que s’ha plantejat posar

allí. La qüestió és que per evitar un creuament d’usos i per no

tractar d’una forma parcial aquests espais de Can Misses

perquè, com dic, hi haurà una part dirigida a llits sociosanitaris,

una altra part d’usos associatius, un centre de salut, etc.; i, per

altra part, aprofitar aquesta comissió, que pot ser una comissió

conformada per tècnics, com crec que ha de ser i es va plantejar

la darrera vegada, idò plantejar la funcionalitat. És a dir,

tendrem allí tot el que és de caràcter sociosanitari; allò

sociosanitari des d’un punt de vista mèdic està referit a un tipus

de pacient que podria ser considerat com a agut però té prou

exacerbacions i remissions com per haver de fer un ús continuat

de les instalAlacions hospitalàries d’aguts i, per altra part,

pacients que necessitin llarg temps de recuperació, etc.

La qüestió és que és un bon moment per poder, una vegada

creada aquesta comissió, poder debatre tot això en el si

d’aquesta comissió per aprofitar no només els espais que es

varen dir l’altre dia sinó la funcionalitat de tots aquests espais,

i la interrelació entre ells; no seran espais únicament dirigits a

un tipus d’activitat, sinó que la finalitat és que aquestes

activitats es puguin coordinar no només amb el que hi ha, sinó

també dividir la relació amb la residències assistides, amb el

nou hospital de Can Misses, amb l’hospital residència assistida

de Cas Serres, que fins ara ha estat el que ha dut tot el

sociosanitari d’Eivissa; valorar quina és la presència de

l’assistència de l’hospital residència assistida de Cas Serres

dins aquest context general sociosanitari... Per tant crec que és

una oportunitat perquè això ho puguem fer...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...que es va crear...

(Es torna a sentir el timbre de tall del micròfon)

...i es va votar a favor per unanimitat aquell dia, sinó també fer-

ho a nivell de totes les Illes. Crec que la problemàtica

sociosanitària és una problemàtica en alça i pens que seria bo

aprofitar, com dic, aquesta comissió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Ahora para fijar el turno de posturas tiene

la palabra por el Grupo Parlamentario Podem Illes Balears, la

Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja vam indicar a la PNL

aprovada el 7 d’octubre, en relació amb el canvi d’usos de

l’antic edifici de l’Hospital de Can Misses per donar-li un ús

sociosanitari, agraïm profundament aquesta iniciativa, bé, que

donaria solució a dos problemes relacionats amb l’activitat

sociosanitària: per una banda agruparíem serveis i amb això

aprofitaríem recursos; per altra banda alliberaríem el Consell

d’Eivissa d’una competència infradotada que ocasiona any rere

any unes despeses inassumibles. La creació de grups de treball

per arribar a acords i consensuar entre tots els interessats un

projecte com aquest per suposat que no volem reduir-lo a una

sola illa i trobem molt interessant treballar aquesta iniciativa a
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la resta d’illes, la qual cosa beneficiaria l’aprofitament al

màxim dels recursos de la comunitat.

Per aquesta raó donem suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula Bel Busquets, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, el nostre grup també donarà suport a aquesta iniciativa.

Ja es va presentar dia 7 d’octubre, tots els usos sociosanitaris

de Can Misses, i vàrem veure, sobretot si repassam el Diari de

Sessions, veim que hi va haver tota una sèrie de propostes que

no es varen recollir. Per tant avui ens trobam aquí per reprendre

el debat i millorar el redactat d’aquesta proposta.

Creim lògiques les propostes que es presentaven, són

assumibles, a més a més milloren la gestió, i el que ara caldrà

serà posar-se a fer feina per veure com es crearà aquesta

comissió, quins criteris seguirà, a quins objectius respondrà,

però deixem fer-hi feina i endavant amb la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, com s’ha

comentat -jo no m’allargaré gaire- així com a l’aprovació que

hi va haver de la proposició no de llei de dia 7 d’octubre ja es

va parlar d’intentar que aquest grup de coordinació fos extensiu

a tota l’illa d’Eivissa, ho vàrem trobar ja en aquell moment ja

interessant, i creim que això ajudaria molt a facilitar la tasca a

les persones que hi fan feina. Indiscutiblement que això també

passi a les altres illes és necessari, i per tant creim que és

important posar en marxa aquests grups de feina. També he de

dir que per ventura seria important que segons quin tipus

d’entitats que fan feina en aquest sentit en poguessin formar

part, malgrat no només fossin les administracions, com es parla

de consell, Govern, etc.

Moltes gràcies. Hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps

màxim...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Atès que la proposició no de llei ve de

la debatuda el passat dia 7 d’octubre, la qual va resultar

aprovada, entenem que el que es demana en aquesta proposició

del Grup Popular s’ajusta i completa l’altra PNL, per la qual

cosa MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta proposta de

coordinació sociosanitària. Aquesta coordinació sociosanitària

ha de servir per optimitzar els recursos públics i alhora millorar

la seva eficàcia. Salut i serveis socials comparteixen en moltes

ocasions el mateix usuari; per tant tot el que sigui oferir

eficàcia i eficiència a la ciutadania rep el suport de MÉS per

Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Teniendo en cuenta que no hay nadie del

Grupo Parlamentario Mixto, pasamos la palabra al Grup

Parlamentari Socialista, i té la paraula l’Hble. Diputat Enric

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la proposta de llei que

es planteja avui, ja a la proposta de llei anterior que vam

aprovar ja es parlava de l’habilitació de l’antic Can Misses com

un espai de caràcter sociosanitari, on incloure també altres usos

i l’ús de l’espai per altres associacions i altres entitats que no

són purament sanitàries sinó que fan suport i fan activitats de

caràcter social i sanitari alhora i que han d’estar connectades.

Per això es trobava que en aquell moment era..., l’espai de

l’antic Can Misses era l’espai idoni per poder incloure totes

aquestes activitats que a més a més tenen relació directa.

També he de dir que això es va fer així perquè en un primer

moment, com ja es va dir, aquest hospital tenia contemplada la

transformació de l’espai en un espai sociosanitari, i a aquesta

transformació la legislatura passada s’hi va renunciar, igual que

es va renunciar al centre de salut. 

En aquell moment no es va acceptar la petició

d’incorporació de la resta de sociosanitaris de l’illa d’Eivissa

simplement perquè no es va fer com calia. Ara es fa com cal, es

fa amb una proposta de llei, i per això pensam que sí que és una

proposta acceptable, és una proposta assumible, i per tant ha de

ser votada a favor i a més a més estem totalment a favor que

aquest grup d’anàlisi, més que comissió, un grup d’anàlisi i

assessor, es faci extensiu a totes les illes perquè a totes les illes

cal fer una coordinació entre recursos sanitaris i sociosanitaris

per poder aprofitar-los millor. 

Per tant donarem suport i facilitarem l’aprovació d’aquesta

PNL. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y ahora tiene el turno de palabra por

contradicciones el Grupo Parlamentario Popular, Sr. Vicent

Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, volem

agrair a tots els grups parlamentaris el suport a aquesta

proposició no de llei, i crec que és una proposició no de llei...,

no ho crec, ho assegur, és una proposició no de llei feta amb

esperit absolutament constructiu, i per això no entraré en el

debat del perquè es va haver de llevar una sèrie de previsions



100 SALUT / Núm. 9 / 28 d'octubre de 2015 

 

d’infraestructures que havien d’anar a l’edifici, ja hi haurà

moment de tornar-ne a parlar.

Sigui com sigui vull mirar endavant, vull mirar cap aquesta

comissió que crec que serà capital, molt important a l’hora de

millorar els recursos per la simple coordinació entre tot el que

hi ha dedicat a allò social o sanitari i allò sociosanitari. Crec

que ha de ser una comissió tècnica, encara que hi hagi

participació de polítics, però hi ha d’haver presència de tècnics,

ha de ser una comissió executiva, ha de ser una comissió

efectiva, que sàpiga fer una bona valoració del que necessita

una residència, (...) un ús social purament, d’un hospital, que és

un ús sanitari estrictament, i això, aquest espai que he comentat

que queda enmig, que és allò sociosanitari en l’aspecte de salut,

que són aquests llits que han de mantenir-se d’una forma el més

activa possible en el sentit que l’usuari d’un recurs serà l’usuari

d’un altre recurs en un moment donat, és a dir, una persona que

estigui en un hospital serà un usuari d’un sociosanitari o d’una

residència i al revés. 

Per tant crec que aquesta és la dinàmica que hem de buscar,

una major efectivitat del sistema, i al voltant de tot això unes

associacions que serveixin també per estar pendents de la

problemàtica que existeix, i d’aquesta manera, com dic,

millorar la gestió i els recursos sense haver l’implementar-los

d’una forma..., a vegades pel simple fet d’estar separats un de

l’altre, innecessària.

Per tant res més. Moltes gràcies a tota la comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pasamos a votación.

¿Votos a favor? 13 votos a favor. Unanimidad.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7083/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de

radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i Menorca.

Pasamos al debate de la proposición no de ley del Grupo

Parlamentario Socialista a favor de un servicio de radioterapia

en las islas de Ibiza y Menorca.

Para defenderla tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Xico

Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull corregir

una cosa, que si no la diputada Tur ens renyarà: el servei de

radioteràpia d’Eivissa i Formentera i el de Menorca, em

referiré.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés, és el primer que havia pensat.

(Algunes rialles)

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bé, no, només això. Jo, veient la proposició no de llei, que

està escrita com està escrita, en els termes que ve, crec que

voldria afegir una cosa: crec que ara es deuen complir

aproximadament vuit anys que vàrem començar a parlar en

aquest parlament d’aquest servei de radioteràpia del nou

hospital de Can Misses; llavors ja es va afegir la radioteràpia de

Menorca, i crec que en aquests moments així com està l’obra

d’avançada, de molt o de poc, és lògic, davant la preocupació

que tenen els ciutadans, que nosaltres els parlamentaris aquí

busquem la màxima informació per part del Govern per poder-

la traslladar als ciutadans i dir-los “en aquests moments l’obra

està en aqueixa fase, hi ha aquests informes, i es preveu que el

termini de finalització de les obres sigui un o l’altre”, sabent

que es compleixen o no.

També vull deixar clara alguna premissa. Evidentment això

és una obra que es va començar l’any 2007-2008 i han passat

dos governs o tres governs, tres equips de govern diferents, per

tot això, i el nostre ànim no és polemitzar; jo sempre he dit i he

respectat que quan parlàvem del servei de radioteràpia des del

Grup Socialista apostàvem per una radioteràpia pública, el

Partit Popular apostava per una radioteràpia privada i jo ho

respect, vull dir que cadascú triï el que vol i ja està. Allò

important en aquests moments, el que ens interessa, és que el

servei s’acabi prestant i que es presti de la millor manera als

ciutadans, i evidentment nosaltres sempre lluitarem perquè els

malalts, els afectats, no tenguin cap cost, que sigui a càrrec de

la Seguretat Social aquest servei per a les persones que ho

necessitin, i aquelles persones que es puguin permetre pagar-ho

i ho hagin de pagar idò que ho paguin.

Però per tot això voldríem fer una petita i breu història de

tot aquest procés, que no ha estat fàcil ni ha estat senzill. Pensin

que si anam vuit anys enrere estàvem discutint si a Eivissa es

podia fer un nou hospital o no es podia fer un nou hospital, i

una vegada decidit que es feia un nou hospital quina era la

cartera de serveis que es prestaria i quins serien els serveis nous

que es prestarien en aquest hospital, i es varen incloure serveis

com el de la radioteràpia, serveis també que es varen posar en

el seu moment com el de l’hemodinàmica, el de la cirurgia...

cardiovascular, efectivament, i tot això estava inclòs, com dic,

en aquest projecte que hi havia de serveis del nou hospital. En

un moment determinat, l’any 2011, es decideix no continuar

exactament amb aquest projecte que jo deia de servei de

radioteràpia públic per poder-lo fer de manera privada, perquè

possiblement el govern de l’anterior legislatura va considerar

que era més fàcil i més ràpid fer-ho d’aqueixa manera -jo he dit

què en pensava-, i, bé, ho acceptam.

Però en aquest moment el que volem nosaltres

concretament, i són els dos punts que presentam aquí en

aqueixa proposició no de llei, diuen que en primer lloc sigui el

Parlament que demani al Govern de les Illes Balears que

informi públicament i de manera urgent sobre l’estat

d’execució de les obres que es realitzen a l’Hospital de Can

Misses per oferir el servei de radioteràpia, i que verifiqui,

certifiqui i doni compte del compliment dels estàndards de

qualitat de la construcció del búnquer en què s’instalAlaran els

equips per prestar aquest servei, i això ve perquè sempre que

estam en una situació com aqueixa els ciutadans tenen una
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determinada incertesa, perquè hi ha unes informacions que

surten de qualsevol lloc, que diuen “es porta un retard, no es

porta un retard; el servei serà bo, serà menys bo”... Idò que

sigui el Govern el que surti aquí i digui “en aquests moments

està tot això informat ja favorablement”, que és el que crec jo,

per aquest costat; per un altre costat: “està en aquest punt, la

maquinària arribarà en tal data i les obres estaran acabades en

tal altra”. Això és el que demanam.

I un segon punt diu que el Parlament de les Illes Balears

també demani al Govern per avaluar i informar sobre la

viabilitat jurídica i econòmica de la prestació directa i pública

del servei de radioteràpia a les illes Pitiüses i a Menorca, en el

sentit que en funció de com estigui la possibilitat de prestar

aquest servei, que s’incomplissin terminis, que no pogués anar

endavant, no es complissin els requisits amb els quals es va

adjudicar aquesta prestació d’aquest servei, és tornar a

començar i a donar el servei de manera pública, quin cost

tendria i quina viabilitat tendria?

Això és el que es demana, crec que és senzill. I a mi només

em queda demanar el suport de tots els grups aquí presents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Para fijar posiciones tiene la palabra por el

Grupo Parlamentario Popular el Sr. Vicent Serra, por un tiempo

máximo...

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, som davant una proposició no

de llei amb una introducció que fa referència pensam que

parcial al que ha estat tota la història i el desenvolupament de

la radioteràpia a Eivissa. És una introducció que jo he de

valorar, perquè m’agradaria introduir alguns conceptes que a la

introducció s’han deixat d’exposar, i és una proposta que

contrasta precisament amb aquestes propostes que són de

present, amb una introducció que realment són molt de passat,

perquè miren un poc cap enrera. Per tant, jo també vull

introduir un seguit de conceptes i valoracions respecte

d’aquesta introducció.

I el primer que vull dir és que en el programa electoral del

PSOE i del Partit Popular del 2007, dúiem la radioteràpia com

a prioritat. De fet, el president Antich va dir que assumia

plenament la reivindicació de l’esquerra d’Eivissa, a la que va

prometre que seria una de les prioritats del futur Govern balear

en matèria de salut el 2007. Però, una vegada guanyades..., el

dia 3 de setembre de 2008 es dóna l’orientació de la legislatura

i es va dir que no a la radioteràpia. De fet, el mateix conseller

de Sanitat d’aquell moment, va dir que l’hospital no incloïa

radioteràpia perquè en aquells moments no era ni tècnicament

ni científicament justificable, no es considerava que fos un

servei que hagués de funcionar a Eivissa. 

Per això, qui els parla, des de l’oposició de la consell

insular a la qual em trobava, va presentar una moció en el ple

del consell dia 26 de setembre de 2008, amb un acord que vostè

cita a l’exposició d’avui, en el segon paràgraf: “la unitat de

radioteràpia, així com la posada en marxa del servei, sí era

possible”. Vostè era president del Consell i la proposta que es

va presentar allà per part del Partit Popular era “El ple del

Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears

que en el projecte del nou Hospital de Can Misses hi figuri la

unitat de radioteràpia, així com la posada en marxa d’aquest

servei des del moment de la seva inauguració”. Això va ser una

proposta del Partit Popular, ho vàrem demanar nosaltres. Però

el seu representant, el seu portaveu i el seu equip de govern,

varen exposar, a través d’una esmena transaccional, que

incorporéssim el fet de “si fos possible”, perquè es va

considerar que tot un hospital no es pot posar en funcionament

des del primer dia. 

A partir d’aquí, la redacció final d’aquesta moció amb la

qual nosaltres estiguérem completament d’acord, amb aquest

transacció, va quedar de la següent manera, i ha estat la base de

totes les reivindicacions: “El ple del Consell Insular d’Eivissa

insta el Govern de les Illes Balears que en el projecte del nou

Hospital de Can Misses hi figuri la unitat de radioteràpia, així

com la posada en marxa d’aquest servei, si és possible des del

moment de la seva inauguració”. Així, el 2010 va reiniciar-se

la radioteràpia, però la radioteràpia només era en els plànols i

era en els plànols marcada sense prou espai, exactament hi

havia marcats 235,98 metres quadrats, absolutament insuficient

per a un servei de radioteràpia.

I per suposat, amb totes les obres iniciades, nosaltres, quan

vàrem entrar en el Govern el 2011, juny del 2011, ens vàrem

trobar que no hi havia búnquer, no hi havia cap obra iniciada

per a la radioteràpia. El Partit Popular va haver de fer el

búnquer, i recordem tots el context econòmic que hi havia el

2012. A part d’això, es va haver de fer una modificació sobre

plànols, que suposava un increment d’un espai d’uns 500

metres quadrats, búnquer inclòs. Aquesta és la realitat, la

realitat.

A partir d’aquí, el procés d’adjudicació ha estat,

efectivament, massa llarg, ha estat complicat i ha estat d’una

duració que nosaltres no hauríem volgut. Però això és el que

passa amb tots els processos administratius, que són

absolutament garantistes i de vegades xoquen amb la necessitat

social per intentar preservar la seguretat jurídica. Vull recordar

que fa dos dies s’ha suspès i és un exemple equivalent, s’ha

suspès el procés d’adjudicació de la neteja a Vila, a instància

d’una de les empreses que concursen; és a dir, hi ha un procés

d’adjudicació d’una activitat que fa molta falta, hi ha una

empresa que paralitza tot això perquè considera que té alguna

cosa a dir, i el jutge ho atura. I això és el que ha passat més o

menys en tot aquest procés d’adjudicació.

Per altra part voldria remarcar que la gestió és pública,

encara que sigui a través d’una empresa privada, és una gestió

pública, encara que sigui una externalització del servei. I miri,

ja ho vàrem dir moltes vegades, això passa a moltíssimes

comunitats autònomes, a moltíssimes, fins i tot en aquelles que

tenen una gestió d’esquerres des de sempre, com és la

comunitat autònoma d’Andalusia; a Catalunya, fins i tot la

radioteràpia es convenia amb centres privats, és a dir, parlam

d’una gestió pública, però feta a través de convenis amb

empreses, hospitals i centres mèdics privats. 
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Sigui com sigui miram endavant, jo crec que el primer punt

d’aquesta proposició no de llei ha sembrat dubtes, ha sembrat

dubtes des de fa molt de temps i resulta que quan un després els

contrasta amb els tècnics i els directius, resulta que un s’adona

que no són veritat, no són exactes i que de vegades ha fet que

la gent s’alarmés i es creés una certa desconfiança. Jo crec que

hem d’evitar-ho tot això. Per tant, crec que és important que

tenguem d’una forma clara la seguretat que tot allò ha complert

tots els preceptes que feien falta per acomplir tot els estàndards

de qualitat que tots volem. Per tant, en aquesta primera part, en

aquest primer punt d’aquesta proposició no de llei hi votarem

a favor.

Quant al segon punt. Bé, torn a repetir-ho, la prestació

directa i pública ho serà, sigui directament, encara que siguin

contractacions directes del personal, o sigui una externalització

del servei. Això és un servei públic, un servei públic com es fa

a moltes bandes, perquè a moltes bandes s’externalitza o es

convenia i llavors es dimonitza moltes vegades dient que és una

privatització, no és una privatització, és una externalització. Per

tant, aquest oferiment d’un servei públic crec que entra dins

aquesta fórmula de gestió que tenia el Partit Popular. Però com

que això correspon a una fórmula, com dic, de gestió que depèn

de qui governa, doncs en aquest cas crec que ha de ser qui

governa qui triï aquesta forma de gestió, i per això el Partit

Popular s’abstendrà en aquest segon punt. Gràcies, Sra.

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podem Illes

Balears tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. En aquesta PNL

estan recollides les demandes que des de fa temps reclamava la

ciutadania d’Eivissa i Formentera i de Menorca, i més

concretament el Moviment Pro Radioteràpia que es va crear a

conseqüència dels continus retards que patia aquesta posada en

marxa tan desitjada, com és tenir radioteràpia a Eivissa i

Menorca, a Eivissa, Formentera i Menorca.

Tant la informació sobre l’execució de les obres que es

realitzen, com la certificació de qualitat de la construcció del

búnquer, són alguns dels assumptes que ens preocupa a aquest

colAlectiu. Però a més, això que es recull al punt número 2,

relatiu a la viabilitat de la prestació directa i pública del servei,

és una cosa que ens preocupa a tots. S’ha fet un gran esforç per

aconseguir una sanitat pública, universal i de qualitat i hem de

lluitar per mantenir-la. I això és el que esperem tots. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel Busquets, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Tot i la posada en marxa de l’Hospital de Can Misses

recentment, i que el projecte inicial d’incloure el servei de

radioteràpia dins la cartera de serveis del nou hospital, no es va

poder complir. Amb les protestes posteriors dels usuaris, el

Govern balear anterior va decidir oferir el servei a través d’una

empresa privada, Juaneda més Policlínica, un grup format per

aquestes empreses, que ha de fer aquestes instalAlacions dins el

recinte de l’hospital. És una passa més d’aquella política de

privatitzacions. A més a més, el tema ha anat endarrerit i ara

durant el setembre encara no havien començat les obres. A més

a més, s’ha informat que el servei no disposarà d’oncòleg

radioteràpic propi i que les indicacions es faran pels metges del

Servei d’oncologia i radioteràpia de Son Espases. I per afegitó,

es veu que el Grup Juaneda vol fer ús de les instalAlacions per

oferir tractaments privats.

En aquesta PNL presentada pel Grup Socialista es reclama

informació sobre si les obres han començat i sobre la

possibilitat que es pugui revertir el concurs i que el servei es

presti directament per l’Hospital de Can Misses, com un servei

més del que ofereix, que seria allò desitjable, sobretot per a

aquells que defensam la sanitat pública. El servei de

radioteràpia hauria d’estar integrat com un més dins l’Hospital

de Can Misses i amb un personal mèdic directament al seu

càrrec.

Hauríem de fer tot el possible per impedir situacions com

aquesta en què empreses privades pretenen oferir serveis

puntuals per a malalts crònics. El pronòstic de la malaltia

d’aquests malalts depèn en gran part d’oferir una atenció

integrada a un hospital general públic. Aquestes concessions

només serveixen per capitalitzar empreses privades i per

descapitalitzar els serveis públics.

Per això donarem suport a la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Coincideix

l’interès de la radioteràpia des del moment que es va posar en

marxa el Moviment Pitiús Pro Radioteràpia. Des d’El Pi creim

que hem de lluitar per una sanitat pública de qualitat i àgil.

Volem una sanitat de primer nivell a totes les illes. Per això

pensam que els ciutadans d’Eivissa i Formentera i Menorca es

mereixen un servei de radioteràpia públic.

Des del partit que governa i que du aquesta conselleria, es

veu que els terminis d’execució de les obres del servei de

radioteràpia no s’acompleixen i el més segur és que el

desembre del 2015 no hagin finalitzat. A més, el mes d’agost

el Sr. Juli Fuster va confessar que creia que era impossible que

la Juaneda acomplís els terminis.

La vostra intenció inicial era rescindir el contracte amb

l’adjudicatària del servei perquè aquest fos públic, però la

presidenta Armengol, poc després d’ocupar el seu càrrec, va

comunicar que seria molt difícil, perquè l’anterior equip de

govern havia deixat l’acord molt tancat. A més, davant dels
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problemes d’idoneïtat del búnquer on es situarà el servei de

radioteràpia de l’Hospital de Can Misses, la consellera, Sra.

Gómez, va indicar que el búnquer ha de passar més inspeccions

i la més important és la del Consell de Seguretat Nuclear. A

més a més, el Moviment Pitiús Pro Radioteràpia, que ha estat

el que ha insistit en què la nuclear de Madrid verifiqui la

idoneïtat del búnquer, ha solAlicitat una reunió amb la

presidenta, la Sra. Armengol, i davant la negació que hi

poguessin assistir tots els membres que volguessin del

moviment, s’ha suspès aquesta reunió, la qual, per cert, crec

que era avui.

Ens trobam davant d’una situació lamentable on els

principals perjudicats són els malalts, i vosaltres, senyors del

Partit Popular i senyors del PSIB, que heu tengut i teniu la

responsabilitat, crec que no actueu seriosament. Hi ha les

passes d’actuació previstes si l’empresa adjudicatària Juaneda

no acompleix els terminis? Està calculada la indemnització?

Crec que si es defensa un sistema sanitari públic i de qualitat,

pensau realment que no es pot fer públic aquest servei? S’ha

mirat, via jurídica, d’arreglar aquesta situació per fer-ho

públic? S’ha d’actuar amb responsabilitat, demanam seriositat

i responsabilitat davant d’aquest tema, ja que s’ha enganat

durant massa temps els ciutadans amb promeses que no s’han

complit.

Insistim que el Govern treballi de valent i lluiti per

aconseguir que aquest servei sigui públic, no tant amb la

redacció d’informes sobre l’estat de les obres, que creim que

vosaltres les coneixeu i que si governeu ho sabeu, i que es faci

i es posi en marxa tan aviat com sigui possible. De totes

maneres, si d’aquesta manera s’ha d’accelerar la posada en

marxa d’aquest servei, nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta.  Bé, MÉS per Menorca també votarà a

favor d’aquesta proposta, entenem que el que es demana és

lògic, saber com es troben les obres, saber com és la viabilitat

econòmica i jurídica. El que és evident és que els habitants de

Menorca, Eivissa i Formentera tenim una paciència infinita,

entenem que en moltes ocasions no puguem tenir segons quins

serveis, ho entenem, no podem tenir un hospital de referència

evidentment, però bé, tot el que sigui facilitar aquest trànsit per

la malaltia als ciutadans, benvingut sigui.

MÉS per Menorca també defensarà sempre la sanitat

pública, però un cop ha estat adjudicat el contracte, el que s’ha

de fer és vetllar pel compliment d’aquest contracte, la qualitat

del servei i evidentment que sigui gratuït per als nostres

ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. I pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps màxim de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bones tardes senyores diputades i

senyors diputats. Bé, en aquest cas evidentment Gent per

Formentera donarà suport a la iniciativa, però passem al

rerafons de la iniciativa.

El rerafons de la iniciativa és que es demana al Govern

transparència i que doni un missatge clar de què costa el rescat

d’aquest servei en el cas que es vulgui recuperar i es vulgui fer

públic. I això és el que esperen els afectats i això és el que

espera la plataforma. Aquí no decidim si s’hi farà o si no s’hi

farà, entenem que és una decisió política i que el Govern té la

potestat per prendre aquesta decisió. En qualsevol vas hi ha una

demanda en el carrer evidentment perquè sigui públic en el

millor dels casos. Tot i així el que es vol saber ara mateix és

què costa fer-lo públic. Es pot rescatar sí o no? Les obres

compleixen els requeriments legals i tècnics per homologar-se,

sí o no?

Per tant, jo crec que el que hagués estat desitjable en realitat

no és debatre això com una PNL aquí, el que hagués estat

desitjable és que la consellera hagués comparegut en públic i

hagués donat aquesta informació en el moment que se li va

demanar. I a partir d’aquí, evidentment el Govern és sobirà per

decidir si la vol rescatar o si no la vol rescatar. En tot cas,

evidentment donaré suport a la iniciativa, perquè crec que si el

Govern compleix el mandat d’aquesta proposició, el que farà

és informar i això és el que volem saber tots i de manera molt

especial les persones que residim a Eivissa i a Formentera.

I en tot cas també els he de dir una cosa, no crec que ens

haguem d’escandalitzar; és a dir, hi ha molts de serveis,

moltíssims dins l’administració, també dins la sanitat pública

que no es presten d’una forma directa per part de la pròpia

administració de l’ib-salut, això no significa que els serveis es

prestin en males condicions, no necessàriament. Per tant, en el

cas que el Govern decideixi no fer públic el servei de

radioteràpia, públic entès com una gestió directa, el que sí ha

de fer evidentment el Govern és verificar que es fa amb un

estricte compliment de totes les premisses que estan previstes

dins el contracte i que els usuaris d’aquest servei el rebin amb

tota la qualitat que es mereixen, ben igual que si el rebessin a

qualsevol altre hospital de la nostra comunitat autònoma.

Però sincerament, crec que el major favor que podem fer als

afectats i a les persones que estan més interessades en què això

surti, és donar la informació clara i transparent i deixar-nos de

voltes, crec que ho agrairem i deixarem de perdre temps.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. I per últim té la paraula per contradiccions

el Grup Parlamentari Socialista, per un temps màxim de cinc

minuts, el Sr. Xico Tarrés.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cregui’m que em sap greu haver

escoltat algunes coses que no tenen pràcticament res a veure

amb el que he plantejat a l’inici, perquè ho he fet tot el light

possible, dient que tenim dos punts d’acord que són demanar

explicacions al Govern, demanar explicacions al Govern no en

cap bon sentit ni en cap mal sentit, simplement que ens diguin

com es troben aquestes obres.

Per altre costat, també voldria fer referència a la portaveu

d’El Pi, jo li don la raó, necessitam una sanitat pública que

sigui àgil, fins ara això no ha estat àgil, però pensi que jo li faig

una història perquè hi ha hagut un Govern que en un determinat

moment va decidir fer el nou Hospital de Can Misses, i això té

unes certes dificultats. Quan tu véns d’una illa menor i dius, no,

hem de fer un hospital que costarà 300 milions d’euros, no és

fàcil convèncer el Govern per a això, cregui’m. Després has de

dir quina cartera de serveis tindrà, i en aquell moment es diu:

volem que, entre altres serveis, hi hagi la radioteràpia i que

sigui pública, que sigui un servei públic. I crec que en aquests

moments els partits que conformen el Govern de la comunitat

i que donen suport a la comunitat, tots estan d’acord en què

voldrien que el servei fos públic.

Per tant, em sap greu venir i escoltar que un portaveu del

Grup Popular ens comença a fer un ball que nosaltres hem fet

i nosaltres hem demanat... Miri, jo tinc tots els dies, totes les

dates, els Diaris de Sessions aquí, concretament 28 d’octubre

de l’any 2008, allà on el Parlament decideix que el servei de

radioteràpia es farà a l’Hospital de Can Misses, tendrà aquest

servei, ja ho decideix el Parlament, i és al Diari de Sessions, ja

els ho dic: Diari de sessions del 28 d’octubre de 2008, si van

de la pàgina 1967 a la 1971 tendran tot el que es va dir per part

de tots els partits.

Bé, jo els dic, jo puc respectar la decisió del Partit Popular

a l’anterior govern i que digui:“no volem que sigui pública i

volem que sigui privada”. I és clar, s’enfaden els membres del

Partit Popular quan diuen: “no, no, és que no és privada, és

simplement que s’externalitza el servei i és com el servei de

recollida de fems en un ajuntament”, és privat. 

Si un servei té un beneficiari, té un beneficiari que no és

l’administració pública passa a ser un servei privat, com a les

empreses, vagi a la que vulgui, que dóna el servei de recollida

d’escombraries a qualsevol ajuntament té uns beneficis.

L’empresa Juaneda que munta la radioteràpia a Eivissa, la

munta sap quina raó? Tan senzilla, perquè tendrà un benefici o

perquè cerca tenir un benefici, si no tengués aquest benefici i

el servei fos públic, no hi hauria benefici per a ningú que no fos

per als ciutadans. Aquesta és la diferència, i jo la respect, però

és clar, que ens duguin al Parlament la discussió d’això, ho trob

absurd, sincerament.

Nosaltres veníem aquí a portar una proposició no de llei

amb dos punts molt senzills i, és clar, a mi em sap greu trobar

aquestes coses; perquè jo li puc dir: miri, el 31 de març del

2009, el conseller d’aquell Govern, que era el Sr. Thomàs, que

avui no pot ser aquí, va ser quan públicament va dir: “el servei

es pot prestar a Eivissa”. Mentrestant, després d’haver-ho

aprovat el Parlament, el Govern deia: “estudiarem amb quines

condicions es pot prestar”. I es va confirmar en aquell moment.

Les obres de l’hospital, mirin les dades de parlam, varen

començar exactament el 29 de març de l’any 2010, si era un

govern que tenia la previsió dels serveis que s’havien de donar,

estaven discutint si tendria radioteràpia o no dos anys abans de

començar les obres.

Jo crec que es va fer bé, avui crec que si ve la consellera

aquí ens podrà explicar com està aquest servei i és el que

demanam, que vengui, que ens expliqui com està exactament i

que nosaltres decidim si ens sembla bé o si ens sembla

malament, però evidentment nosaltres no estarem d’acord que

es rebutgi aquesta adjudicació que s’ha fet amb un cost

econòmic per a l’administració, perquè així no anam, si hem de

pagar no anam.

Llavors diu: “si no compleix la Juaneda, amb quant s’haurà

d’indemnitzar-los?” Amb res, simplement si no acompleix unes

condicions d’un contracte, no se’ls’ haurà d’indemnitzar amb

res, en tot cas seria el contrari, no?, que ens hauria

d’indemnitzar per no haver complert els terminis.

Per tant, torn a repetir que em sap greu arribar a aquest punt

i discutir aquestes coses que ens agraden molt a molts mirar a

veure qui és que té més llarg el nas, i no és el moment de qui el

té més llarg, és el moment de quan començam a prestar aquest

servei, amb quines condicions es presta i que sigui el millor

possible per als ciutadans.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, ¿podemos votar los puntos por separado?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues, pasamos a la votación del punto 1.

Votos a favor? Unanimidad.

Votación del punto 2 de la propuesta. 

Votos a favor? 9 votos.

Votos en contra? Ningún voto en contra.

Abstenciones? 4 abstenciones.

Por tanto, queda aprobada la proposición.

Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la

sesión.
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