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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria si hi ha qualque substitució?

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Marga Prohens.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia consisteix en el debat de dues

proposicions no de llei: la RGE núm. 7593/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a la millora d’accessibilitat del

nou Hospital de Can Misses i la RGE núm. 8241/15, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

relativa a manteniment de l’Hospital de Manacor.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7593/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora de

l'accessibilitat al nou Hospital Can Misses.

Passam al debat de la Proposició no de llei la RGE núm.

7593/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora

d’accessibilitat del nou Hospital de Can Misses. I per defensar-

la té la paraula l’Hble. Diputada María José Ribas per un temps

de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies. No em faran falta els deu minuts, seré molt

breu. Bé, jo crec que a l’exposició de motius de la proposició

ja ho he explicat bastant bé. Tots els ciutadans d’Eivissa són

molts conscients d’aquest problema. El fet és que tenim un nou

hospital, que ha suposat una millora molt important per al

servei sanitari dels pacients eivissencs i que encara està posant-

se en marxa, encara li falten coses, com és per exemple la

radioteràpia tan esperada i esperem que aviat estigui en

funcionament. Però a pesar de tot això -com dic- hi ha coses

que són millorables. 

Una de tantes, per exemple, és aquella que tantes voltes

hem comentat aquí, com és el preu del pàrking. També ens ha

arribat una queixa bastant repetitiva de molts d’usuaris, que fins

i tot ha sortit moltes vegades en premsa en diferents articles, on

es queixen de l’accés de l’hospital, sobretot pel que fa a l’accés

des del pàrquing. El pàrquing està davall de l’hospital, per

arribar a l’entrada de l’hospital s’ha de salvar o bé un ascensor

que en molts de casos està espenyat i no funciona, o si no, s’hi

ha d’accedir per unes escales que evidentment per a una

persona que té la mobilitat reduïda o simplement una persona

de certa edat que té dificultats per caminar, representa un

problema gros. Està clar que per a una persona que no té

problemes de mobilitat, es pot moure perfectament i no li

representa res. Però com dic, hem de pensar que la majoria dels

usuaris de l’hospital són precisament persones majors, o

persones que estan malaltes i la distància que hi ha des de

l’ascensor que et deixa al carrer fins a l’entrada de l’hospital,

que a més s’ha de fer a la intempèrie, és a dir, si plou o fa fred

no tens com resguardar-te, fa que suposi realment un problema.

Per tot això hem presentat aquesta proposició. Pensam que

és una proposició en positiu, jo crec que tots hi podem estar

d’acord i esperem que tots ens donin suport en aquesta

proposta, perquè realment jo crec que no és un tema partidista,

sinó que és un tema de necessitats de la gent que utilitza

l’Hospital de Can Misses.

Els acords que proposam són que instem el Govern de les

Illes Balears que habiliti entrades directes des del pàrquing al

passadís central de l’Hospital de Can Misses, fent accessos als

diferents ascensors, per exemple, o si no es pot fer així, posant

un ascensor nou, o qualsevol altra solució que, encara que no

ho deim aquí, faciliti aquest accés. Vull dir que nosaltres no

som tècnics i evidentment no sé quina és la solució tècnica per

arreglar aquest problema, però del que es tracta és de trobar

una solució. 

I, com dic, en el segon punt, si això no fos tècnicament

possible, posar un altre ascensor que comuniqui amb el

pàrquing. I finalment si s’arribés a posar aquest ascensor, que

se senyalitzàs una zona d’estacionament reservat a les persones

amb mobilitat reduïda prop d’aquest ascensor o d’aquest nou

accés que arribi a l’entrada de l’hospital.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. S’hi ha presentat l’esmena RGE

núm. 8601/15, per part del Grup Parlamentari Socialista, i per

a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés

per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc dir

que coincidesc totalment amb l’exposició que ha fet la diputada

Ribas, perquè és així, perquè hi ha aquestes dificultats i tal.

Però posat en coneixement de la conselleria, ens varen

comunicar que tècnicament no era possible donar aquesta

solució, ja que els pàrquings no es poden connectar amb la part

de l’hospital a través d’escales o ascensors, perquè en cas

d’incendi, en cas d’algun problema, fa l’efecte de xemeneia i

tant fums com gasos, automàticament entrarien dins l’hospital

i crearien un problema major.

Com bé deia ella també, podem afegir que nosaltres no som

tècnics. I dit això, el que volem posar de manifest amb aquesta

esmena és que la conselleria presenti una solució per millorar

aquest accés a l’hospital, de la manera que creguin més adient

i per això fixam un termini de tres mesos perquè puguin

estudiar i perquè puguin dir com podem millorar aquesta

accessibilitat. Que si bé per a les persones normals -normals

dic, que estan bé- no massa inconvenient, però si hi va una

persona que tengui qualsevol problema de mobilitat, sí que és

un problema bastant greu. Per tant, convé millorar-ho. 

I per això presentàvem aquesta esmena, s’ha consultat amb

la resta de grups dies passats i pareixia que tots hi coincidíem,

que bàsicament diu el mateix, en aquest punt que diu que sigui

la conselleria la que ens presenti una solució que sigui adient en

el termini de tres mesos. Res més. Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507593
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508601
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508601
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de fixació de posició.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, és una necessitat palmària dotar

el pàrquing amb accessos directes a l’interior dels diferents

edificis i em sembla una excelAlent ocasió per posar en

evidències les mancances d’aquest fantàstic edifici: la manca de

previsió. Al meu parer hauríem de cercar responsabilitats, no

es pot ser més incompetent com arquitecte i algú ha d’haver

aprovat aquest projecte.

Segons sembla, el més important era obrir a tota costa un

fantàstic i grandiós hospital abans de les eleccions. S’han

oblidat de per què serveix un hospital i dels que el fan servir,

és a dir, persones que estan malaltes. Aquests detallets del

pàrquing són només un dels molts exemples que passen en

aquest edifici. 

Nosaltres no som experts, donarem suport la PNL de la

manera que s’ha presentat per part del Grup Parlamentari

PSOE, però queda aquí la nostra conclusió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel

Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a

aquesta iniciativa que el que pretén és millorar una

infraestructura que de vegades no es pensen prou bé, això sol

passar en quasi totes les obres, que primer es planifiquen i

després en veus les dificultats, i per això som aquí, per millorar

les iniciatives que s’han duit a terme.

La qüestió d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat

reduïda ha de ser una prioritat. Per tant, aquesta iniciativa és

positiva i encara ha millorat amb l’esmena presentada pel Partit

Socialista. Per tant, endavant amb la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

l’Hble. Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, per sort

o per desgràcia, jo no conec aquest hospital, però sí he de dir

que no tenir accessos directes des del pàrquing ja és un mal

començament des de l’inici i, per tant, són coses que fins i tot

quan s’està damunt l’obra, qualcú hi hauria de poder dir

qualque cosa i creim que no haurien de passar.

No tenim cap inconvenient per donar suport a aquesta

iniciativa, que és per millorar l’accés dels malalts als diferents

edificis i, com bé ha dit el portaveu del Partit Socialista, va fer

aquesta esmena perquè tècnicament pareix que no era factible

així com estava redactat i, per tant, trobam que ha de ser la

conselleria i els tècnics pertinents, que estudiïn la viabilitat i la

forma més segura i adequada de poder tirar endavant el fons

d’aquesta iniciativa.

La votarem a favor amb l’esmena presentada pel Partit

Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

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

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. És d’esperar que el disseny dels centres

de salut i hospitals tinguin adaptats els seus accessos per a la

gent amb mobilitat reduïda i sorprèn que no es tingués en

compte a l’hora de fer-lo, tal i com ja han comentat les

companyes de Podem i MÉS per Mallorca i El Pi també.

Donat que ens trobam en aquesta situació, el millor serà

posar-hi una solució. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta PNL presentada pel PP amb l’esmena del PSOE.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

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

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bàsicament només tenc dues qüestions

a dir. Una, que lògicament la demanda que formula el Partit

Popular té tota la lògica i el sentit comú del món i, per tant, li

donam suport plenament... -bé, en realitat són tres.

Dos, estic d’acord amb la proposta d’esmena que es

plantejarà, perquè entenc que ajudarà a acabar de tancar la

qüestió d’una manera més completa.

I tres, simplement incidir sobre el fet que, quan parlam de

Can Misses, a mi m’agradaria que quedàs clar absolutament

que per part de Formentera parlar de Can Misses és també

parlar del seu hospital, perquè, tot i que sembli estrany,

realment sabem que la gran majoria dels tractaments i ja no

parlem d’intervencions que s’han de fer per parts dels malalts

o pacients de Formentera es fan a Can Misses i evidentment

volem enfortir els serveis que es presten a Can Misses. I

demanarem i donarem suport a totes aquelles iniciatives que

permetin que Can Misses sigui un millor hospital per als

pacients d’Eivissa i Formentera.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon la intervenció del

grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta o no

l’esmena del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies. Bé, sí que acceptam l’esmena que, com ha

assenyalat el Sr. Tarrés, és una esmena de tots els grups,

efectivament, nosaltres hi estam totalment d’acord perquè

efectivament com hem dit abans i diverses vegades, no som

tècnics i no som nosaltres que hem de dir com s’ha de fer

exactament, però sí que hem de ser nosaltres els que hem de dir

que s’hi ha de trobar una solució.

Per tant, acceptam l’esmena i a més agrair que en aquesta

esmena se li posi un termini al Govern per presentar millores en

aquest accés, perquè efectivament és una cosa que jo quan la

vaig presentar no hi vaig pensar i és important que hi posem un

termini, perquè si no, aquest problema es pot allargar més del

compte.

Bé, he de dir-li a la Sra. Maicas que, efectivament, a tots

ens agradaria que quan es fa una obra..., no me’n record ara qui

més ho ha comentat, quan es fa una obra d’aquestes,

efectivament no sempre és allò que hauria de ser. O sigui, els

tècnics fan un projecte i moltes vegades no pensen en petits

detalls com aquest, que a la fi són petits detalls però influeixen

molt que sigui còmoda i que sigui accessible per a tots. És quan

ja està construït moltes vegades, desgraciadament, però és així,

tant a hospitals com a escoles, ens ho hem trobat moltes

vegades, com a qualsevol altre edifici públic, trobam els

problemes i nosaltres som aquí perquè quan trobam problemes

puguem arreglar-los o demanar que s’arreglin, simplement.

I bé, res més, agrair a tots els grups el sentit del vot i que

donin suport a aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Des de la Presidència s’entén

que el grup proposant accepta l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista, literalment, amb els seus dos punts i entenc que tots

els grups estan d’acord a aprovar-ho per assentiment. 

És així? Idò queda aprovada per assentiment la Proposició

no de llei RGE núm. 7593/15.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8241/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a manteniment de l'Hospital de

Manacor.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 8241/15 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a manteniment de

l’Hospital de Manacor. I per defensar-la intervé l’Hble.

Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats.

L’Hospital de Manacor atén actualment una població de devers

200.000 persones de 15 municipis del Llevant, Pla i Migjorn,

més del 20% de la població de Mallorca, ateses per uns 1.150

treballadors. Fou inaugurat el mes d’abril de 1997 i ara mateix

és l’hospital més antic de Balears. No ho és gaire, té 18 anys.

No parlaríem d’una situació greu si fos perquè en aquests 18

anys no s’ha invertit el que tocava en manteniment, reformes,

ampliacions i millores. 

I no ho dic jo ara com a diputada, ho diuen els treballadors

de la casa que ja han denunciat que així no s’hi pot fer feina. I

ho diuen els pacients -entre els quals també m’hi incloc- que es

veuen massa sovint en els passadissos d’urgències, colAlapsades

que atenen una mitjana de 200 pacients diaris; amb una pressió

assistencial desmesurada que afecta directament a la feina dels

professionals que es veuen desbordats i a la qualitat de

l’assistència sanitària. I vull donar les gràcies a tots aquells que

dia a dia, amb més hores de feina, amb més pressió, amb una

important càrrega laboral mentre els han retallat drets i sous i

amb una infinita paciència, fan que això funcioni. 

Perquè tenim urgències saturades, amb la conseqüent

derivació de pacients, llistes d’espera, manca de manteniment,

rajoles que s’haurien d’haver substituït, pressió de l’aigua

insuficient en els banys de les habitacions. En contraposició,

goteres arreu de l’hospital. Hauríeu de veure els vídeo que es

varen fer el març d’enguany i veure els cubells d’aigua que

encara hi ha a les estances de l’hospital; baranes insegures, un

preu abusiu en televisions, una manca d’aparcament històrica

i unes autoritats que no han actuat a temps.

Així veim el passat mes de març com una tromba d’aigua

feia tancar la quarta planta de l’hospital durant un parell de

mesos, mentre es reformava la coberta de l’edifici

d’hospitalització. Què costa més, prevenir o curar? I aquí

entram a recordar que l’any 2010 es va plantejar una obra

d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor, d’acord amb

el patronat de l’hospital, l’Ibsalut i la Conselleria de Salut i

Consum per un valor de 10.700.000 euros, just abans d’acabar

la legislatura del pacte de progrés, que havia de durar fins l’any

2013, aquesta obra.

Ja ho tendríem arreglat, si no fos perquè l’agost de 2011,

després de les eleccions municipals que atorgaren el Govern al

PP de José Ramón Bauzá, les obres es varen paralitzar per la

impugnació a l’adjudicació per part de dues constructores.

Havien d’elegir entre ajornar la reforma o anulAlar-la. Ja sabem

quina va ser l’elecció al final haurem de curar perquè no hem

sabut prevenir.

La nostra comunitat autònoma té una de les inversions en

despesa sanitària més baixes de l’Estat; tot i que el 2016

reconeixem que es tendrà el pressupost més alt de la història

amb un increment d’uns 72 milions d’euros i una partida total

de 1.362, ens costa creure que a finals d’any no l’hàgim de

tornar a augmentar. Recordem que enguany ja han hagut

d’afegir 70 milions en concepte de nòmines. Tot i així volem

ser optimistes. Vàrem sentir a la consellera Sra. Patricia Gómez

que el Pla director de l’Hospital de Manacor és una prioritat

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508241
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per a aquest govern. Entenem, doncs, que existeix un

compromís per part de l’executiu de dur endavant la reforma i

l’ampliació del centre hospitalari capaç de, en primer lloc, fer

les millores en manteniment que durant 18 anys s’han obviat,

començant per les zones més afectades com la UCI, l’àrea de

maternoinfantil i l’hospital de dia, i seguint per l’ampliació del

centre quan es pugui, i d’això en som conscients, però s’ha de

reformar ja. 

Així doncs, per refermar el compromís, des d’El Pi volem

instar el Govern a reconduir la situació, i que de forma urgent,

perquè ja s’ha convertit en necessari, iniciï la reforma de

l’Hospital de Manacor, vist que en 18 anys no s’hi ha fet el

manteniment necessari. A més a més consideram que és

necessari elaborar un nou pla director que detalli quines són les

prioritats perquè en un període inferior a un any es puguin

començar a executar.

Vos he duit les fotos, per si les voleu veure, dels poals en

ple passadís d’un hospital de referència dins la comarca. S’ha

de dir que l’hospital l’any 2013 disposava de 350.000 euros per

al manteniment, quan s’havia de fer càrrec també de tots els

centres d’atenció primària de la zona. Dins l’any passat hi va

haver un pressupost d’1.340.000, però com vos podeu imaginar

basten per a poca cosa quan les necessitats són tan grans. Per

tant esperam tenir el suport de la majoria dels membres

d’aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. S’han presentat les esmenes

RGE núm. 8602 i 8603/15 per part del Grup Parlamentari

Socialista, i per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Maria José Camps, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i senyors

diputats. Efectivament hem presentat dues esmenes, que el seu

contingut literal és que el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears -al punt 1 de la proposició que fa El

Pi- continuar les accions duites a terme en aquests darrers

mesos per tal de reconduir la situació de quasi abandonament

en què s’ha vist l’Hospital de Manacor la passada legislatura,

i iniciar la seva reforma vistes les necessitats exposades, que

s’han agreujat seriosament aquests darrers cinc anys.

I la segona esmena fa referència al segon punt d’aquesta

proposició no de llei, que ens agradaria que quedés redactat

“continuar l’elaboració del nou pla director de l’Hospital de

Manacor, que inclogui totes les deficiències detectades, on es

prioritzin les obres més urgents de manteniment i millora de les

instalAlacions”. No feim cap esmena al punt 3, que

l’acceptaríem talment està, és a dir, amb el compromís que el

Govern comenci a executar aquest pla director en un període

inferior a un any.

Per què presentam aquestes esmenes? Perquè realment el

text original de la proposició no de llei no difereix en excés de

la redacció que proposa el Grup Parlamentari Socialista, però

jo crec que fins i tot la justificació d’aquestes esmenes està en

la mateixa exposició que ens ha fet la portaveu que ha defensat

la proposició, la Sra. Sureda, que ha dit “ja ho tindríem

arranjat”, perquè les obres havien de concloure el juliol de

2013; ha explicat com l’agost de 2011 el govern Bauzá va

paralitzar aquesta execució de les obres que ja estava feta, i ha

fet esment també que, segons paraules de la consellera de Salut,

la Sra. Patricia Gómez, per a ella és una prioritat dur a terme

les obres en aquest hospital tant de millora com d’ampliació, i

és un compromís d’aquesta legislatura. Per tant, si bé, com he

dit abans, no difereixen excessivament els texts, sí que entenem

que s’ha de fer un mínim reconeixement a la feina que ja ha

duit a terme aquest govern per part de palAliar la greu situació,

que ens ha descrit molt bé la diputada que m’ha precedit en la

paraula, en què es troba actualment l’hospital.

Per fer una mica de memòria, agost de 2010, notícies..., bé,

està tot recollit a l’hemeroteca: el conseller de Salut i Consum,

Vicenç Thomàs, que ha presentat amb el gerent de l’hospital,

Francesc Marí, els detalls del pla ha afirmat que és una qüestió

prioritària per part del Govern millorar l’atenció sanitària a la

població del Llevant mallorquí, i el Servei de Salut licitaria,

licita les obres del Pla director de l’Hospital de Manacor, que

compta amb més de 6.000 metres quadrats de nova planta i

2.800 de superfície reformada i ampliada. Tot açò amb una

partida pressupostària aprovada al Consell de Govern de dia 30

de juliol de 2010 per import de més de 10 milions d’euros per

finançar les obres, que començarien a finals d’any i es

perllongarien 37 mesos. Així mateix el maig de 2011 el Servei

de Salut..., el Servei de Salut de les Illes Balears ha adjudicat

avui -diu en aquell moment- divendres 20 de maig de 2011,

l’obra de reforma i ampliació de l’Hospital de Manacor;

s’explicava que l’obra ampliaria l’hospital amb un edifici annex

a la zona sud i reformaria diverses zones interiors; les àrees

principals que s’ampliaria l’edifici nou i que desenvoluparia el

projecte serien, quant a hospital de dia oncohematològic amb

una superfície de 637 metres quadrats, hospital de dia de salut

mental, hospital de dia de rehabilitació, consultes externes, i

per altra banda també el projecte contemplava la reforma

interior de l’edifici, que se centrava, entre d’altres, en l’àrea de

bloc quirúrgic, gabinets d’exploracions funcionals, cardiologia,

sala de parts i UCI.

Clar, després de les eleccions de 2011 el govern Bauzá va

renunciar a l’obra i aquesta va ser una molt mala decisió,

perquè ara s’ha de refer, s’ha de tornar al punt de partida que

tenia aquest pla director, que ja no serveix perquè la situació

actual, després d’aquests gairebé cinc anys que ja han

transcorregut, les necessitats són diferents, i costarà més refer

aquesta deixadesa del govern anterior.

Vull recordar les paraules de la consellera Patricia Gómez.

Destaca la necessitat..., ho diu així la premsa, en castellà, la

necesidad de llevar a cabo el plan director del Hospital de

Manacor, que incluye su reforma. La consellera de Salud,

Patricia Gómez, ha destacado la necesidad de llevar a cabo el

proyecto del plan director del Hospital de Manacor, que

supone la reforma y ampliación de este centro hospitalario.

Patricia Gómez destaca la necesidad de llevar a cabo el plan

director del hospital que incluye su reforma, manifestando que

ja s’havia reunit amb els alcaldes y delegados de sanidad de la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508602
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comarca de llevant con motivo de la octava reunión de la

comisión de participación ciudadana, de la que forman parte

los quince ayuntamientos de su área de influencia, perquè com

bé ha explicat també la portaveu és un hospital de referència a

tota l’àrea de llevant de Mallorca. I així mateix es va explicar

com ja s’havien reunit amb el personal, no només amb els

batles i els delegats de sanitat de la comarca, sinó amb el

mateix personal que fa feina dins l’hospital perquè li referissin

en aquest moment actual quines són aquestes necessitats,

perquè com també ha dit la Sra. Sureda hi ha una mitja anual de

quasi 200 urgències, vull dir mitja diària de quasi 200

urgències dins aquest any, amb la qual cosa és estrictament

necessari que es duguin a terme aquestes obres.

Clar, com a esmena, en el moment que l’estàvem redactant

el cos ens demanava fer una esmena que reprovés l’actuació del

govern anterior, precisament per aquesta deixadesa, però, bé,

el sentit de la responsabilitat ens du simplement a fer constar

que l’actual govern ja ha començat a fer passes perquè sigui

realitat aquesta reforma i ampliació de l’hospital. No vull

deixar de dir que just iniciada l’anterior legislatura per part del

Grup Parlamentari Socialista, per part del Sr. Vicenç Thomàs,

es va presentar una proposició no de llei, la RGE núm.

3737/2011, a la qual es demanava, quasi es pregava, al nou

govern que no paralitzàs aquest projecte, que no paralitzàs

aquestes obres, donat que era..., bé, l’ampliació i la reforma de

l’Hospital de Manacor... “procedeixi a la urgent adjudicació

definitiva i al començament de les obres per no empitjorar la

seva qualitat assistencial”. Creim que només aquesta proposició

que es va dur en el seu moment evidencia quina era la urgència

ja fa més de quatre anys. 

Igualment també hem trobat preguntes no contestades sobre

aquest tema. M’agradaria fer referència a una, en la qual es

demanava al Govern quins eren els motius d’interès públic

degudament justificats que alAlegava el director general del

Servei de Salut de les Illes Balears a l’expedient on es renuncia

al procediment de licitació de l’expedient de les obres i la

reforma de l’Hospital de Manacor. Es veu que l’anterior govern

estava molt concentrat a posar copagaments, a tancar centres de

salut, a mirar de tancar hospitals per quadrar Excel, i va oblidar

mantenir les nostres infraestructures sanitàries, i com bé ha dit

també la Sra. Sureda les pluges que vam tenir la primavera

d’enguany van suposar que el mal de l’Hospital de Manacor

s’agreugés, com per exemple també va suposar que no només

es va deixar de mantenir aquest hospital sinó moltes altres

infraestructures, totes les altres infraestructures de la nostra

comunitat; també va passar a Menorca, en el centre de salut

d’Es Castell, on va caure el sostre també per les pluges per

aquesta manca de manteniment.

Tot això ens diu molt de la importància que donà el govern

anterior a la salut, i com que estic pràcticament convençuda que

el portaveu del Grup Parlamentari Popular després de la meva

intervenció, com que no en tindré cap més, em dirà que la seva

intenció llavors era fer sostenible l’estat de benestar, jo li he de

dir que... entenem que preocupar-se per l’estat de benestar és

també veure que una gotera a un bé públic, a un hospital, s’ha

de reparar.

Res més. No em vull estendre més en la meva intervenció,

i esperam que se’ns acceptin les esmenes proposades. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. En torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Vicent Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El primer que he de dir abans de

començar la intervenció és que vull fer un agraïment en nom

del Grup Popular a tots els treballadors que estan treballant en

unes condicions que tots volem millorar. És difícil fer feina en

unes condicions en què allò que ens envolta té una sèrie de

deterioraments que s’han de corregir, efectivament.

Bé, l’Hospital de Manacor és el més antic de l’Ib-salut, crec

que tot això s’ha dit; per tant està clar que fa falta rehabilitació

i reforma, això és evident. També s’ha recordat aquí que és del

97; per tant si és del 97 i si necessita rehabilitació i reforma, la

primera pregunta que ens feim és per què no s’ha reformat

abans, per què no s’ha reformat abans? Quants de governs han

passat des del 97? Està clar que una instalAlació que no

s’adequa des del 97, el moment en què es construeix, és evident

que té deficiències. Per tant preguntem-nos, si volem ser tan

estrictes en l’anàlisi i sobretot la intervenció del Partit

Socialista, que ha comentat que únicament és imputable a la

gestió de l’anterior legislatura, idò bé, a mi m’agradaria que ens

preguntem per què ha arribat fins aquí i si tot el deteriorament

que hi ha és únicament imputable a quatre anys de legislatura

anterior. Està clar que hem arribat aquí perquè els diferents

governs que han passat no han volgut uns, o no han pogut uns

altres, tocar-ho, i sobretot no han volgut els que presumien,

presumien de liquiditat econòmica i no feien res per al seu

manteniment. 

Per exemple el govern Antich presumia d’això, presumia de

liquiditat econòmica, i a portes d’eleccions va consignar, com

s’ha dit aquí, a portes d’eleccions, a la proposició no de llei

posa 8,8, ara ja ha augmentat a 10,2 o alguna cosa així. Està bé,

així és com manegen els sous al Partit Socialista: de sobte posa

una quantitat i de sobte, no se sap per què, en posa una altra.

Sigui com sigui acceptam que el govern Antich va posar 8,8

milions o una partida suficient per adequar-lo. I jo em pregunt

per què no ho va posar abans; no estava deteriorat l’Hospital de

Manacor en aquests quatre anys de govern socialista?, no

estava deteriorat?, es va haver de posar justament abans

d’eleccions? I en aquest sentit m’estranya molt, em sorprèn, i

si no estiguéssim parlant d’un tema tan important, un tema que

afectàs un àmbit que per a nosaltres i per a tots és prioritari, que

és l’àmbit de salut, idò faria fins i tot gràcia, faria fins i tot

gràcia, perquè el plantejament de la primera esmena del Partit

Socialista és que a l’època en què governa el Partit Socialista

no es rovella res, no hi ha deteriorament, només es rovellen les

coses quan no governa el Partit Socialista, perquè la seva

primera esmena la veritat és que és de traca, eh?, és de traca.

Que em diguin..., que em diguin que hi ha hagut un

abandonament només en quatre anys... Jo puc acceptar que no

s’han pogut invertir uns sous durant quatre anys; ara, no em
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diguin que el deteriorament que hi havia quan va arribar el

govern socialista es va aturar, no es va (...) mica, fins que va

tornar a venir el Partit Popular. Bé, s’ha de ser un poc més

seriós. És a dir, si vostès varen habilitar 8,8 milions d’euros a

finals de legislatura és que hi havia necessitat de rehabilitar-lo!,

i en aquest sentit em pregunt per què no es va rehabilitar molt

abans. Per tant crec que el punt número 1 d’El Pi, del grup

proposant, és molt millor que el seu, no crec que hi hagi molta

coherència, només un debat polític. 

Ja em contesta, ja em contesta perquè sap que la

sostenibilitat és un tema que convé recordar-la, sobretot convé

recordar-la quan sap que li diré el tema de la sostenibilitat,

perquè vull recordar que aquí el Partit Socialista va ser el que

va impulsar a Espanya la sostenibilitat, els copagaments, la

privatització, com els agrada dir a vostès, o externalització,

com ens agrada dir a nosaltres, del sistema sanitari. Per tant

està molt bé que em parli de sostenibilitat, però un dia

m’agradaria parlar-ne molt més profundament. Sigui com sigui

hi havia, és ver, 8,8 milions d’euros consignats, però el nou

govern del Partit Popular es va trobar amb un dèficit a Ib-salut

per damunt de 500 i escaig de milions d’euros, i a mi

m’agradaria pregunta per què es va arribar a això. Vostès es fan

moltes preguntes, la portaveu de Grup Socialista es fa moltes

preguntes, però a mi m’agradaria que em contestàs també -ja sé

que no podrà, és una pregunta retòrica- per què es va arribar a

aquest dèficit, per què es va incrementar el dèficit de l’Ib-salut,

que arribava molt per damunt de 500 milions d’euros? Per què

varen deixar que el dèficit d’aquesta comunitat autònoma

arribàs als 4.000 milions d’euros en quatre anys? Vostès pensen

que es poden fer inversions i actuacions amb aquest dèficit,

amb aquest llast? Idò s’han de prendre mesures, s’han de

prendre mesures, i el que es va fer va ser adaptar-se a la

situació.

Està clar que la situació econòmica era molt greu i per tant

es van haver de prendre mesures, però així i tot, així i tot, a

pesar de la situació econòmica que el Partit Popular es va

trobar, es va habilitar una partida per a rehabilitació de la

coberta de l’Hospital de Manacor, i des de gener de 2015 es va

executar el projecte de reforma i millora de la coberta. No

havia acabat la rehabilitació i a causa d’una tromba d’aigua es

va produir desallotjament de la quarta planta, reubicació de

malalts dins el mateix centres i altres centres, com Portocristo

i Muro, alguns d’ells privats, per cert. 

Bé, la qüestió és que jo m’estim més plantejar-me això en

pla positiu. És evident que estam tots en la mateixa línia

d’invertir a l’Hospital de Manacor. Per això sí que proposaria

que a pesar que la consellera de Sanitat del Govern balear ja ha

informat que al pressupost 2016 hi haurà partida per rehabilitar

l’Hospital de Manacor, idò demanar que als pressupostos hi

hagi una partida que sigui finalista, que es vegi clar, que es vegi

clar.

Quant a l’esmena segona del PSOE, bé, en realitat la trobam

correcta; així com la primera ja he dit que no la votaríem, en

cas d’acceptar-se no la votarem a favor, la segona no tenim cap

inconvenient de votar-la a favor perquè en definitiva del que

parla és d’instar el Govern de les Illes Balears a continuar.

Efectivament, el Partit Popular ja va iniciar una sèrie de

contactes amb els caps de servei de l’Hospital de Manacor per

començar els inicis d’aquest pla director que s’ha d’acabar,

s’ha de millorar per intentar que les millores vagin per ordre de

prioritat. Per tant si s’accepta aquesta segona esmena també la

votaríem a favor.

I quant al grup proposant, El Pi, li he de dir que si manté els

seus tres punts els votarem a favor. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Marta Maicas per un

temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, que abans no ho he dit.

El PP va paralitzar una reforma que era necessària, per la qual

cosa no es varen realitzar els corresponents arranjaments

pertinents. Per què?, bé, ho tornarem prendre com una altra

iniciativa dirigida a la manca de previsió. No crec que sigui

necessari recordar que la previsió ens estalvia diners i que

aquesta manca de previsió multiplica les despeses. Per

descomptat que donarem suport a aquesta iniciativa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sr. Bel Busquets,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Se nota que

estam en precampanya electoral i ja hem començat a jugar a

tennis, fa un parell de vegades que jugam a tennis entre un

partit i un altre. L’única cosa que volia ..., com que la meva

companya del Grup Socialista ja ha avisat que no podrà

contestar, jo hi entraré, no serà un tennis, serà com un joc de

baldufes, tal vegada, a veure si acabam de marejar. 

Un matís, si un hospital es fa l’any 97 m’imagín que entre

l’any 1999-2003 no necessita manteniment, que seria un primer

pacte de progrés. Entre l’any 2003-2007, que hauran passat deu

anys, per ventura sí que ja necessitarà. Era una època de vaques

grasses, tampoc no s’hi va fer res, i governava el Partit Popular.

Entre l’any 2007-2011 sí, cert, s’haurà d’admetre, es va arribar

al final de legislatura, tots sabem que en una legislatura el

primer any s’ha de fer neteja i taula rassa del que es va fer

perquè els altres tots ho fan molt malament, ens podem acusar

tots de dir això, entono el mea culpa, primer any has de fer

neteja del que han fet els altres molt malament, següent any

projectes, en el tercer tens adjudicada l’obra, perdó, tens fet el

projecte, agost de 2010 i el 2011, per descomptat, sempre es fa

qualque fita electoralista, podríem parlar de la promesa de la

carrera professional feta pel PP també el mes de maig de 2015.

No us acusaré tampoc de fer fites electoralistes. I ara ens

tornam a trobar. 
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En tota aquesta partida de ping-pong, de tennis i d’altres

allò clar és que les infraestructures necessiten manteniment i el

que ens passa ara, i ara avui parlam de salut, però d’aquí uns

dies parlarem d’educació, ho vaig fer veure al conseller

d’Educació, hi ha poca previsió per millorar les infraestructures

de les escoles i vaig dir aquí en comissió que no ens caigui cap

escola, que no ens caigui cap escola perquè patirem aquesta

falta de manteniment. Podem jugar a tennis, però hem de ser

responsables i mirar per les persones, que aquesta és la nostra

feina.

Què ens passa ara? Que en aquest inici de legislatura ens

trobam amb les conseqüències de la deixadesa d’uns quants

governs, posarem. Tenim dos greus problemes en serveis

socials, en sanitat i en educació, per una banda, els empleats

públics que varen haver de patir les retallades, que he trobat un

poc fort aquest agraïment als treballadors públics, tanta sort que

han fet feina amb responsabilitat perquè el Govern no els va

donar gaire suport, com en infraestructures. Ens trobam que fa

gairebé vint anys, hem dit que fa divuit anys que l’Hospital de

Manacor es va construir, en fa cinc que hauríem d’haver

començat unes obres que ja eren ben necessàries, perquè quan

es planifica fer unes obres ja deu ser que la situació és límit, i

varen ser ajornades per les miserables retallades en serveis

públics que va aplicar el Govern Bauzá. Fins i tot, la primavera

passada es va haver de viure una situació esperpèntica amb la

inundació de la cobertura de l’edifici i el posterior tancament

de la quarta planta. 

La iniciativa que presenta El Pi és lloable, demana el que és

just, el manteniment de l’hospital i la millora de les

instalAlacions que mereix un hospital de referència del Llevant

de Mallorca, que és l’Hospital de Manacor. Ara bé, sabem que

aquests darrers mesos ja s’han iniciat unes passes per part de la

conselleria per millorar la infraestructura hospitalària, és una

necessitat d’urgència, i s’ha començat la feina d’elaborar el nou

pla director.

Per tant, nosaltres donaríem suport a aquesta iniciativa amb

les esmenes que ha presentat el Partit Socialista. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS

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

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Jo voldria acabar de comentar el que ha

dit la meva companya de MÉS per Mallorca, amb una frase, de

fet, que l’he compartit avui amb Maria José Camps, justament,

de Perich que deia, “un polític és un individu que té solucions

quan és a l’oposició i problemes quan és al Govern”, em va bé,

trob que és molt certa. Ara entraré de ple, perdonin.

Tal com ens indica l’exposició de motius aquest hospital es

va inaugurar l’any 1977, per tant, és imprescindible realitzar

aquesta reforma...

(Se sent una veu de fons que diu: “97")

... 97, sí 97, més després dels episodis d’inundacions que han

hagut de patir i perquè tot edifici acaba necessitant que es

reformi pel mateix desgast que pateix, sobretot si no s’efectuen

les tasques de manteniment necessàries. El (...) d’aquest

hospital i la necessitat d’escometre obres de reforma i

d’ampliació requereixen d’un pla director, per això el Govern

ja està fent les passes per dur a terme aquestes obres, tot i que

entenem que els usuaris i els treballadors de l’hospital estiguin

farts d’esperar. És evident que resulta molt important que hi

hagi sota una xarxa de serveis socials, tota una xarxa de serveis

socials per tal de poder atendre a tota la ciutadania que envolta

l’hospital evitant el seu desplaçament a l’Hospital de Son

Espases. 

Per tant, MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta PNL

d’El Pi tot esperant que  acceptin les esmenes del PSOE.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

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

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Subscric absolutament les necessitats

i mancances que ha posat en evidència la diputada d’El Pi.

Evidentment, estic absolutament compromesa amb l’objectiu de

les demandes que ens planteja i estaria d’acord,

independentment del que ara ens expliqui ella, respecte de la

presentació de les esmenes i quines acceptaria i quines no, però

sí que estaria d’acord a donar suport les esmenes que ha

presentat el Partit Socialista. Tot i així m’agradaria escoltar què

ens explica la diputada d’El Pi. Per part meva poc més en

aquest moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Toca la intervenció del grup proposant

per fixar posicions i assenyalar si accepta les esmenes

presentades. Té la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Vull donar les gràcies pel suport, en

principi, de tots els grups parlamentaris. 

El tema de les esmenes, a la primera s’haurien d’especificar

quines són les millores que s’han fet des de la conselleria, és a

dir, jo entenc la intencionalitat de la consellera que va anar allà

i va dir que era necessari, ho va veure i la intencionalitat seva

de tirar endavant aquest pla per millorar l’edifici, però també

entenc que la gerència ha tengut un pressupost i l’ha sabut

gestionar i ha fet les inversions que pertoca. No hi ha temps

tampoc en tres mesos de fer moltes coses i entenc que s’ha

iniciat el procés. Per tant, quan nosaltres vàrem presentar

aquesta proposició no de llei la consellera no havia fet la

compareixença de pressuposts, la va fer a posteriori i va dir

que apostava per l’Hospital de Manacor i per arreglar-lo.
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Què vull dir? Jo la primera esmena, en principi, no

l’acceptaria entenen la intencionalitat, però que en tan poc

temps tampoc com a conselleria no hi ha hagut per fer moltes

coses. En canvi, la segona, com que sí que és veritat que va dir

que el Pla director de l’hospital estava en marxa, entenc que es

pot fer el manteniment. Com he dit, la consellera va

comparèixer a posteriori i va dir que era necessari.

Totalment d’acord amb el Sr. Serra, vull dir, si la Sra.

Camps ja ha dit que quan el conseller era el Sr. Vicens en el

2010 ja era urgent fer aquest pla per a l’Hospital de Manacor,

no venia de dos dies. Vull dir, sí que aquests cinc anys han

ajudat, pel que he dit, perquè no hi ha hagut una quantitat per

mantenir els edificis i ha empitjorat la situació, sí que també és

cert que s’havien d’haver fet actuacions anteriors i no es feren.

Per tant, ara l’actuació haurà de ser molt més grossa.

També totalment d’acord que hi hagués una partida finalista

per a l’Hospital de Manacor, totalment d’acord. Jo ja avanç que

si no hi és per ventura nosaltres farem l’esmena perquè hi sigui,

perquè ho trobam urgent. L’any 2012 els diferents ajuntaments

ja tornaren posar, es va tornar posar en marxa, feia vint-i-cinc

anys de la reivindicació de venir a Palma a solAlicitar l’hospital,

que hi va haver una plataforma en el 2012 per por a la

precarietat en què es trobava l’hospital i per por a una possible

privatització que es parlava es va tornar a posar en marxa

aquesta plataforma prohospital, i des dels diferents ajuntaments

es va donar suport a lluitar per mantenir i intentar que

l’Hospital de Manacor fos referent a la zona. Hem de pensar

que és veritat que som a Mallorca i tenim accés a l’hospital de

referència Son Espases, però a vegades és més fàcil amb un

avió ser-hi que no un pacient de Cala Rajada poder arribar a

Son Espases.

Per tant, si els va bé, jo acceptaré l’esmena número 2 i la

primera no l’acceptaré. Repetesc, gràcies a tots per entendre la

situació.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Sureda. Si aquest president ho

ha entès bé la Proposició RGE núm. 8241, que és l’original

d’El Pi té tres punts, sembla que amb el tercer punt tothom hi

estaria d’acord, i el grup proposant ha manifestat que no

accepta l’esmena 1 del Partit Socialista, que és la 8602, i que

sí acceptaria la 8603, que seria la número 2. És així?

Per tant, es pot fer una votació separada dels tres punts?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Cap problema. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, atès que nosaltres hem dit que donaríem

suport a l’esmena número 2 del PSOE, no té cap problema que

això... no sé si és la dinàmica de votació, però crec que

s’aprova per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si tots els grups estan d’acord a votar per assentiment

aquests tres punts, no procedirem a la votació. Si algú vol votar

separadament els tres punt...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, en qualsevol cas, des del Grup Parlamentari Socialista

demanaríem la votació separada, perquè en el primer punt

faríem una abstenció en el sentit que volem que surti endavant

la iniciativa, hem compartit tots que és fonamental dur a terme

aquestes obres, però realment entenem que la redacció que

nosaltres proposam és millor. En aquest sentit no volem

renunciar a l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

El grup proposant accepta la votació separada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Va bé, sí, el punt 1 i el 2 i el 3 si va bé, així no hi hauria

desacord.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, farem una votació separada dels tres punts. 

Vots a favor del punt 1 de la Proposició no de llei amb la

redacció literal d’El Pi Illes Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

Té 6 vots a favor i 6 abstencions. Com que són abstencions,

queda aprovat. 

Passam a votar el punt número 2, que seria també la

redacció literal, no perdó, l’esmena 8603 del Partit Socialista.

Vots a favor? 

Per tant, hi ha 12 vots a favor, zero abstencions i zero vots

en contra. 

I el tercer punt, amb la redacció literal tal com proposava el

grup proposant. 

Vots a favor? 

12 vots a favor, zero abstencions i cap abstenció. 

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei amb

els termes de la votació.

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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