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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions?

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 8817/16, presentada pels

Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS

per Mallorca, MÉS per M enorca i Mixt, Gent per

Formentera, relativa a Verge del Toro.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en

el debat de la proposició no de llei RGE núm. 8817/16, dels

grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, Gent per Formentera,

relativa a Verge del Toro.

I per defensar la proposició de llei RGE núm. 8817/16 pel

Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. María José

Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda senyores i senyors

diputats. Dia 20 de novembre del 2014 els menorquins ens vam

assabentar pels mitjans de comunicació, amb una gran sorpresa,

de 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 paralAlelament l’expedient de la seva

reversió a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Va ser sorprenent, perquè el Partit Popular, que llavors

ostentava els governs de l’Ajuntament de Maó, el Consell

Insular de Menorca i el Govern balear, duen en el seu programa

electoral amb el qual es va presentar a les eleccions del 2011,

concretament que “Convertiremos el Hospital Verge del Toro

en un equipamiento sociosanitario a media y larga estancia,

orientado a la convalecencia, rehabilitación y curas paliativas

y psicogeriatría”. I fins llavors, les vegades que el Verge del

Toro havia estat objecte de debat en aquest mateix parlament,

tots els grups parlamentaris, sense que el PP fons una excepció,

havien conclòs que l’antic Verge del Toro s’havia de convertir

en un centre sociosanitari.

Com a exemple, hem de fer referència necessàriament a la

Proposició no de llei RGE núm. 2063/2011, relativa a centre

sociosanitari de l’antic Hospital Verge del Toro, presentada pel

Grup Parlamentari PSM, Iniciativa-Verds, Entesa i MÉS per

Menorca i a la pregunta formulada per la diputada Cristina Rita

del Grup Parlamentari Socialista, a la llavors consellera de

Salut, Sra. Castro, a la Comissió de Salut de dia 4 d’abril de

2012, qui va dir que “vostè em pregunta sobre l’Hospital Verge

del Toro, la nostra voluntat política, igual que va manifestar el

partit a Menorca durant l’anterior legislatura, durant aquesta i

des de fa molts d’anys, és que el centre sigui un centre

sociosanitari”. I com es va aprovar a la comissió, es va afegir

“que es podria estudiar la possibilitat que aquest immoble

pugui acollir en el futur altres usos públics, no prevists en el pla

d’usos existents”.

La proposició no de llei a què he fet referència abans i a què

es referí la consellera Castro en contestar aquesta pregunta, va

ser aprovada per unanimitat, i deia “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern perquè l’immoble de l’antic Hospital

Verge del Toro a 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”.

Així mateix alguns dels titulars dels diaris, previs a les

eleccions del 2011, deien per exemple: “El PP sale a la calle

para salvar el Verge del Toro”; “El PP recoge firmas para

salvar el edificio Verge del Toro”. I tot açò evidentment

acompanyat de les corresponents fotografies in situ, o de taules

en els carrers més cèntrics de Maó, per tal de fer-ho extensiu a

la ciutadania. O podem recordar també 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 podria resoldre en una tarda de negociació.

Amb el PP ja al govern de les institucions abans

esmentades, des de mitjans de 2011, també hi ha una nodrida

hemeroteca: “La Sra. Águeda Reynés reivindica el uso

sociosanitario del Verge del Toro”; “Castro dice que trabaja

para hacer un centro sociosanitario en el antiguo Verge del

Toro. Su departamento está trabajando en el Plan de usos que

se aplicará para convertir el antiguo hospital menorquín en un

centro sociosanitario”. Així, idò, mentre el PSOE havia

treballat en el seu moment per fer un centre sociosanitari a

l’antic edifici, havent elaborat ja un pla d’usos el 2010, durant

la segona legislatura del pacte, que consolidava l’activitat

sociosanitari en el Verge del Toro com un centre de dia,

d’hospital de dia, o de persones grans i permetia també reunir

dins el mateix edifici distintes dependències, tant del consell

insular, com del Govern de les Illes Balears, com el sistema de

drogodependències, hospital de dia, com he dit abans, persones

majors, salut mental, banc de sang, etc., moltes d’elles en

aquell moment estaven pagant lloguers allà on estaven ubicats.

I havent convertit l’edifici annex del Verge del Toro en un

centre de salut, que donava i dóna encara avui en dia, cobertura

a la població de Llevant, el Partit Popular, malgrat esforçar-se

en donar una imatge diferent, com hem vist, va estar treballant

o no treballant, segons com un ho miri, per retornar-lo a la

Tresoreria General de la Seguretat Social i desfer-se del que

considerava llavors un problema.

Dia 20 de novembre de 2014 ens trobam el següent titular:

“Salut renuncia a dar un uso sociosanitario al Verge del Toro

y lo devuelve a Madrid”. I en la mateixa pàgina de la

informació també diu: “La noticia cogía desprevenida a la

consellera de Bienestar Social y Juventud, Aurora Herráiz,

quien aseguraba desconocer cualquier novedad al respecto”.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608817
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Em referia a la consellera de Benestar Social del Consell

Insular de Menorca.

Aquí també volia fer referència a una resposta que va donar,

després d’aquesta notícia, el llavors conseller de Salut, el Sr.

Sansaloni, a dia 25 de novembre en el plenari, que deia: “Per

tant, davant les demandes assistencials, perquè vostè sap que

Verge del Toro va ser desplaçat a l’Hospital Mateu Orfila,

podríem discutir les xifres d’ocupació i les necessitats

sociosanitàries. Però aquest Govern quan realment descarta la

possibilitat que la societat menorquina tengui aquestes

necessitats sociosanitàries, que vostès presentaren com a fum,

mitjançant l’estudi d’una assessoria externa”. És a dir, el

Govern anterior negava que a Menorca hi hagués aquestes

necessitats sociosanitàries.

El Partit Popular, una vegada més, i ho diré així de clar, va

enganar els ciutadans durant la campanya electoral del 2011,

quan reclamava aquest ús com a una prioritat en el seu

programa. Sent també un engany les vegades que el Grup

Popular va votar en aquest Parlament a favor de les diferents

iniciatives que es van dur en relació al Verge del Toro. Sent

també un engany les respostes dels diferents consellers de Salut

de l’anterior legislatura. I constatam també l’incompliment de

l’anterior Govern dels mandats d’aquest Parlament, com era

aquesta proposició no de llei de 2011 a què m’he referit abans.

Però és que, a més, ho va fer malament, ja que es va oblidar

del centre de salut annex. La qual cosa hem de dir va impedir

que la Tresoreria General de la Seguretat Social recepcionés

l’edifici i per açò tenim encara avui l’oportunitat de recuperar

aquest emblemàtic edifici a Maó, donat que en el moment en

què es va instar aquesta reversió, no es va tenir en compte que

l’annex s’havia reconvertit en un centre de salut.

Els diaris eren plens de notícies durant aquest temps, només

em referiré a uns quants titulars, però els vull llegir, deien:

“Salut renuncia a dar un uso al Verge del Toro y se lo

devuelve a Madrid”. “El PSOE enmienda los presupuestos

para que el Govern invierta 1 millón de euros en el Verge del

Toro. Pide a Tadeo que convenza a su grupo parlamentario y

vote a favor de la enmienda”. “Salut dice que la isla tiene

cubiertas las necesidades sociosanitarias”. “Santiago Tadeo

corrige a Sansaloni e introduce una enmienda con el objetivo

de consensuar un Plan de equipamientos que defienda lo que

requiere la isla”. És a dir, ni tan sols hi havia consens dins el

propi Partit Popular. “Maó facilitará un cambio de usos del

solar del Verge del Toro, si hay interés privado”. “Reynés

propuso la reversión de la cesión”. “Reynés, -referint-se a

l’anterior batlessa de Maó, del Partit Popular-, no frenará la

reversión del Verge del Toro y afirma que Tur vende humo. “El

Govern se reafirma, la isla no necesita más plazas

sociosanitarias”. “Herráiz, -que és aquesta consellera que no

havia tingut coneixement de què el propi Govern tirés enrera

aquest projecte-, cree que reconvertir el Verge del Toro ya no

tiene sentido”.

Bé, en podríem llegir algunes més negatives, fins que

reverteixen ja en notícies més bones dins aquesta legislatura.

“El ib-salut asegura que el estudio sobre la estructura del

edificio está encargado, pendiente de ejecutar”. I així mateix,

en una visita de la consellera de Presidència, Pilar Costa, fa

pocs dies, fa menys d’un mes: “El Govern y el consell siguen

apostando por reconvertir el Verge del Toro en un

sociosanitario”. És a dir, a Menorca aquest tema és un tema

que ha tingut prou interès.

En aquests moments les necessitats sociosanitàries de

Menorca s’han incrementat en relació al 2010, quan es va fer

el pla d’usos i l’estudi, i així ho faran encara més en un futur,

consideram no molt llunyà. Com es pot veure, i açò és a títol

d’anècdota, però m’ha cridat l’atenció, la pregunta del mes del

portal del Govern aquest mes de juny es demana sobre les

conseqüències econòmiques i de dependència que hi haurà

d’aquí a uns anys quan la generació del baby boom  vagi

envellint, i a títol d’anècdota, però realment és una qüestió que

d’aquí a uns anys serà problemàtica, perquè tindrem molta més

gent dependent dels serveis públics.

Els menorquins hem mantingut ferma la nostra reivindicació

d’aquesta reconversió; el Partit Socialista així ho duia també al

seu programa electoral, i així es va establir com un dels acords

del pacte d’aquest govern. És clar que s’haurà de revisar el Pla

de 2010 i és clar que s’haurà de refer part de la feina ja iniciada

durant la segona legislatura del pacte. Aquest engany del Partit

Popular ha suposat perdre quatre anys, la qual cosa ha accelerat

l’empitjorament de l’estat físic i arquitectònic de l’edifici, el

que obligarà possiblement a haver-hi de fer una major inversió.

I en aquest sentit sabem que la Conselleria de Salut està en

aquests moments redactant i definint el Pla d’infraestructures

per cobrir les necessitats sanitàries i sociosanitàries de la

població tot seguint una estratègia que prepari i reorienti el

nostre sistema sanitari cap a la demanda creixent d’atenció a la

cronicitat. 

L’actual govern ha encarregat ja un estudi per avaluar

l’estat de l’edifici i planificar les actuacions de reforma

necessàries, en conseqüència, i entenem que ha arribat el

moment de donar cobertura a la reivindicació menorquina

mantinguda durant tots aquests anys, i per açò el Grup

Parlamentari Socialista, conjuntament amb els grups

parlamentaris Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Gent per Formentera presentam la següent proposició no de

llei, en què instam..., bé, per tal que el Parlament de les Illes

Balears insti el Govern de les Illes Balears a desistir de

l’expedient de reversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del

Toro a la Tresoreria General de la Seguretat Social duent a

terme totes les gestions i actuacions que siguin necessàries en

aquest sentit davant aquesta administració, davant la Tresoreria

General de la Seguretat Social; i que insti també el Govern a

elaborar el corresponent projecte arquitectònic de conversió de

l’antic hospital Verge del Toro en un centre amb usos sanitaris

i sociosanitaris.

Som conscients que el Grup Popular ha presentat dues

esmenes, i després que les defensi el seu portaveu ja ens hi

pronunciarem. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Camps. Per defensar aquesta

mateixa esmena, 8817/16, pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sra. Montserrat Seijas per un

temps de deu minuts.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Totalmente

de acuerdo con lo que ha expuesto la diputada Camps, y

queremos remarcar la necesidad de plazas socio-sanitarias que

tiene Menorca actualmente, que vamos en camino de un

envejecimiento mayor de la población, entonces estas

necesidades van a aumentar, y que este centro, dada la

ubicación y las características, aunque por supuesto hay que

rehabilitarlo, pues reúne las características necesarias para este

fin.

Esperamos conseguir el apoyo de los grupos de la cámara

para que esta petición salga adelante y poco más que comentar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Per defensar també l’esmena, pel Grup

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

Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem presentat conjuntament

amb els altres grups aquesta proposició no de llei, que està

emmarcada en els acords pel canvi. Sabem que el Govern és

sensible i plenament conscient de les necessitats sociosanitàries

de l’illa de Menorca i del retard que s’ha heretat per donar

solució a aquest tema; també sabem del compromís del Govern

per dotar de més recursos sociosanitaris l’illa de Menorca i per

reconvertir l’edifici en usos polivalents orientats a l’atenció de

determinats pacients i usuaris, per a un ús sociosanitari. 

Sabem que aquest pla d’usos es va redactar ja fa cinc anys

i per tant s’hauria de revisar i actualitzar, i per això presentam

i signam aquesta proposició no de llei en els termes que ja ha

explicat la Sra. Camps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. I també per defensar aquesta

esmena 8817/16, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té

la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Presentam aquesta

proposta perquè el cas de l’antic hospital Verge del Toro ja fa

massa temps, des de l’any 2007, que està en suspens i les

legislatures van passant però sense arribar a concretar res. 

Per parlar d’aquesta qüestió s’ha d’enfocar des de dues

vessants: per una banda les necessitats assistencials de Menorca

i, per una altra banda, i crec que no s’ha de perdre de vista, la

degradació del barri. La (...) d’aquest immoble, tal i com

explicam a l’exposició de motius, ha estat una dificultat

constant, i aquesta (...) ha fet que aquest edifici emblemàtic de

Maó s’hagi deteriorat molt, i no tan sols l’edifici, sinó que

també s’està degradant el barri. 

Pel que fa les necessitats assistencials s’ha de dir que

parlam d’unes mancances a l’àmbit de tota l’illa, no només de

Maó. Així es poden dividir en dues branques: per a aquells

pacients que es recuperen amb una estada màxima de 45 dies,

d’aquestes hi ha 5 places concertades a Santa Rita però no

basten, i sabem a més a més que també el Govern va demanar

que donessin places al geriàtric però el geriàtric no pot donar

més places perquè no en tenen ni per a Maó, quasi; i per a les

malalties cròniques degeneratives, cures palAliatives. Aquests

casos agreugen el cas del geriàtric perquè li lleven places. La

realitat és que el geriàtric de Maó ha d’assumir, a banda dels

seus propis usuaris geriàtrics del centre, els casos urgents que

van sorgint, i és mesclen pacients de tot tipus sense poder donar

adequada atenció a cada cas. 

La diputada Camps ja ha comentat l’existència del Pla

d’actuació de l’any 2010, i també n’hi ha un altre de l’any

2013, Anteproyecto Plan de usos y reforma integral del

Hospital Verge del Toro de Maó, en Menorca”, que és de l’Ib-

salut. A més a més hi ha un altre estudi de les càrregues de

l’edifici de l’any 2008, però aquest sabem que existeix però no

l’hem trobat.

Sobre l’edifici annex que s’ha comentat s’ha de dir que

estava connectat a l’antic hospital. Clar, l’antic (...) hospital i

l’edifici annex queda com (...). Hi havia com una mena de pont

que conduïa d’una banda a una altra per facilitar fer

radiografies i totes les actuacions que fossin necessàries. Sabem

que aquest pont ara... per açò estan realitzant una actuació

perquè siguin dos edificis independents.

La nostra proposta és que Tresoreria hauria de cedir l’espai

perquè conjuntament Govern, consell i ajuntament hi puguin fer

feina per adequar l’edifici i el seu entorn per a aquest ús

sociosanitari, sense perjudici de poder incloure altres serveis de

les conselleries de Salut i Benestar Social per tal de centralitzar

dependències i afavorir l’estalvi econòmic al deixar altres

edificis llogats. Aquesta proposta de centre sociosanitari respon

a la necessitat de Menorca i també al que el veïnat voldria que

hi hagués. Fa pocs dies l’ajuntament ha tingut una reunió amb

l’associació de veïns i és clara aquesta voluntat que es faci

aquest centre sociosanitari. I torn a insistir, no vull ser cansada,

però és que el barri necessita aquesta actuació, també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. S’han presentat dues esmenes,

RGE 10025 i 10026/16, del Grup Parlamentari Popular, i per

defensar-les té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, per

un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la Sra. Camps és molt habitual

veure-la fent descripcions i definint situacions un poc més enllà

del que són; ha parlat d’enganys, i realment jo pens que si ha

existit alguna cosa és una sèrie de contradiccions que també

veurem amb la meva exposició, i més endavant com aquestes

contradiccions també es produeixen amb el Partit Socialista.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010025
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Crec que hi ha una idea clara, i és que Menorca necessita un

sociosanitari i que tots els partits polítics estan a favor d’un

sociosanitari a Menorca; crec que no és el debat. Però des del

nostre punt de vista crec que s’han d’explicar més coses que

ens donin un poc el peu del perquè hem arribat a aquesta

situació, i veim que en el moment en què es va fer aquesta

demanda de reversió ja havien passat set anys des que es va

abandonar el Verge del Toro, perquè romania així, abandonat,

des del març-abril de 2007, després de la inauguració del

Mateu Orfila el 23 de febrer de 2007. De fet en aquell moment

és quan es varen començar a posar damunt la taula ja les

possibles sortides que podia tenir aquest edifici en si. De fet el

conseller d’aquest moment ja va manifestar, per recórrer també

a l’hemeroteca, que a vegades un la maneja segons li convé, idò

crec que en aquell moment no estava mica clar que el Verge del

Toro pogués ser convertit en un sociosanitari, com així ho va

manifestar el conseller d’aquest moment, textualment posava en

els mitjans de comunicació d’aquell moment “que no tiene

nada claro que el edificio de Verge del Toro sea el más

adecuado para acoger un centro de atención primaria” i que

estava pendent de veure si es podia convertir en sociosanitari.

Sí que és ver que es va anunciar que el Govern, a la vista que

aquell edifici podia donar aquestes prestacions, idò, anava a

revisar el mapa sociosanitari de Menorca i a elaborar un estudi

per saber la viabilitat de l’edifici i determinar el futur ús.

Efectivament, dins els usos d’aquest edifici es va plantejar

la possibilitat que es pogués fer servir de sociosanitari, però

primer hi havia d’haver un estudi. Efectivament, la controvèrsia

va seguir en el moment que no se sabia si fer la inversió d’un

centre de salut a l’edifici annex de l’hospital o bé s’havia de

posar a una altra banda. Per fi, a la vista, supòs, de les

situacions i que el cost era vuit vegades inferior al que podia

suposar fer un nou centre de salut a una altra banda, en aquest

cas el centre de salut de Cap de Creus de Maó, idò, es va

decidir anar endavant amb el centre de salut allà mateix, a

Verge del Toro, amb un pressupost que es va pensar en un

principi que era de 450.000 euros, és a dir, vuit vegades més,

com dic, del que costaria un centre de salut de bell nou. 

En febrer de 2008, però, es va aixecar una altra vegada una

altra polèmica respecte d’aquest edifici, atès que la presidenta

del Consell de Menorca va proposar que el Verge del Toro en

compte de Lazareto fos la seu del parador turístic, d’un parador

turístic de Menorca, sent fins i tot visitat el mateix recinte de

l’antic hospital per tècnics de la Secretaria d’Estat i de

Turisme. No cal dir que el sector turístic de Menorca s’hi va

mostrar en contra, va tornar a sortir la polèmica del

sociosanitari, quan es pensava que era l’edifici on s’havia

d’albergar i el conseller d’aquell moment, idò, va plantejar la

situació, una situació que es complicava en el moment que hi

havia quatre administracions implicades.

El 27 de febrer de 2008, això que dic va ser interpelAlat, va

ser fruit d’una interpelAlació al conseller per part de la diputada

Misericòrdia Sugrañes i la contestació va ser que la

transformació del Verge del Toro en un centre sociosanitari és

un tema molt complex per la implicació de les quatre

administracions i que s’hi treballava per veure si s’havia de

posar allà o s’havia de posar a una altra banda. 

En aquells moments, ja en el 2008, es va fer la reobertura

del nou centre del Verge del Toro com a nou centre de salut de

Maó, amb una inversió que va pujar de 690.154 euros, però

així i tot, idò, es va considerar, idò, que era el millor lloc per

fer-ho, en contra o en contraposició del primer plantejament

que s’havia fet de fer un centre de salut nou. 

Sigui com sigui es va tornar a recuperar la idea del

sociosanitari, i mentrestant, mentre Turespaña descartava

l’obertura del parador turístic tant a Verge del Toro com a

Lazareto, idò, aquí a nivell del Govern balear, en desembre de

2009, el director de Planificació i Finançament de la

Conselleria de Salut, el Sr. Juli Fuster, va anunciar ja un

projecte definitiu per als usos del Verge del Toro, idò, després

de difondre’s sobretot les deficiències d’abandó i deteriorament

de l’antic hospital. El Sr. Juli Fuster va detallar, fins i tot, les

plantes i de l’immoble que es destinarien a hospitalització i a

rehabilitació, però el març de 2010 el conseller en aquell

moment va desmentir en el Parlament el director de

Planificació de la Conselleria de Salut, després d’haver estat

interpelAlat pel diputat del Partit Popular Simó Gornés, dient

que no existia cap informe definitiu per al Verge del Toro.

En aquest sentit jo també podria dir aquí que el conseller

havia enganyat els menorquins, però crec que això només és

fruit d’una situació de contradiccions i de plantejaments que

anaven a cercar el millor per al context sociosanitari de

Menorca, però que encara ningú no ho havia decidit d’alguna

manera. Per tant, jo vull fugir del concepte d’enganyar i vull

entrar més dins el concepte d’intentar no entrar dins una

inversió, idò, que podia ser dolenta si no es feia en condicions

de qualitat. I es va tornar a posar damunt la taula el fet que hi

havia quatre administracions implicades, l’Ajuntament de Maó,

la Seguretat Social, el Consell de Menorca i el Govern balear.

Sigui com sigui, tot estava passant pel Pla d’usos de

Menorca, el Pla sociosanitari i el Pla d’usos del mateix edifici,

idò, que encara no acabava de sortir i per això van presentar-se

per part del Partit Popular resolucions demanant que estigués

acabat en tres mesos, va haver-hi un compromís del mateix

conseller que estaria llest a la tardor i, efectivament, a la tardor

va estar i el 17 de novembre de 2010 el mateix conseller, el Sr.

Vicenç Thomàs, Fina Santiago i Vicent Tur, alcalde de Maó,

varen plantejar el fet que es podia convertir l’edifici que era

abans l’hospital Verge del Toro en un centre de dia sense llits

per a persones de llarga estada amb un pressupost de

rehabilitació integral de l’edifici de 7,3 milions d’euros i de 2,4

milions per a equipament i posada en marxa.

Sigui com sigui, també és ver que no hi havia partida per a

aquesta inversió, de tal manera, idò, que va passar el temps, van

passar els anys, com hem vist aquí, fins aquí hi ha hagut una

sèrie de plantejaments molt diferents i que respecte de

l’autoritat final de l’edifici i que passava pel centre de salut

l’edifici annex per un centre sociosanitari amb llits, per un

centre de dia sense llits i fins i tot per un parador.

Bé, sigui com sigui, això va suposar una degradació de

l’edifici i el darrer torn de la representant de MÉS per Menorca

crec que ho ha dit ben clar, ha dit fa falta una inversió no

només a l’edifici sinó que hi ha un entorn que també pateix

aquesta degradació de l’edifici. Per tant, aquest fet va ser
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fonamental a l’hora que es produís o es facilitàs o es demanàs

aquest reversió, sobretot quan havien passat quatre anys o fins

a set fins i tot on no s’havia fet cap inversió, i això suposava un

deteriorament dels voltants. 

L’any 2010 es va dir, com he comentat fa un moment, que

es va elaborar un pla d’usos que consolidava l’activitat

sociosanitària en el Verge del Toro i fins i tot es prometia

estalviar en lloguers del Govern de les Illes Balears. Clar, ara

ens comenten que la Conselleria de Salut, ha dit la portaveu del

PSOE, que està redactant i definint el Pla d’infraestructures per

cobrir les necessitats sanitàries o sociosanitàries de la població.

Bé, idò, jo pens que si aquesta informació ja es tenia, idò, com

es veu el plantejament de la seva actualització és molt més

complex del que es preveu, és molt més complicat del que es

preveu i crec que hauríem de tenir ja les coses molt més clares

per ja definir d’una forma també clara i sobretot sobre

argumentacions que siguin tècniques, arquitectòniques i

tècniques i sociosanitàries, idò, a veure cap on podem anar

respecte de l’actualització o no d’aquest edifici.

Miri, jo per això hem presentat aquestes esmenes, per

intentar fer que les passes que facin no vagin en contra de... o

ens tirem de cap a una inversió que tal vegada llavors ens

puguem penedir, per tant, facem les coses bé, jo crec que el

context sociosanitari ho necessita i Menorca també. Per això,

les nostres esmenes van dirigides a plantejar que es faci un

informe d’idoneïtat sobre aquest edifici i que, en cas que aquest

informe de viabilitat no sigui perfecte, no sigui favorable, idò,

que aquests sous que estiguin destinats a això que siguin

finalistes per destinar-los a un altre centre sociosanitari, a

construir a una altra banda o en el mateix solar. Però crec que

aquí no ens hem d’enganyar els uns als altres, tots estam units

per demanar una activitat sociosanitària, un centre sociosanitari

a Menorca. Això està claríssim.

Per altra part, hi ha una segona esmena que demana un

estudi de les necessitats de cada una de les Illes de les places

sociosanitàries. Realment aquesta esmena és per reforçar

algunes altres que s’han aprovat aquí per unanimitat. 

Per tant, res més, a l’espera de veure, d’escoltar de nou la

portaveu del PSOE respecte de l’acceptació o no de les

esmenes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té

la paraula l’Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Sureda, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. A priori vull

posar dos punts damunt la taula perquè quedi clar, primer, no

ens oposam que el Verge del Toro sigui sociosanitari i segon,

entenem les necessitats que hi pugui haver a l’illa de Menorca,

però, segons diu aquesta proposició no de llei a l’exposició de

motius, el Govern ha encarregat un estudi per avaluar l’estat de

l’edifici i planificar després les reformes que hi siguin

necessàries.

Com també s’ha dit, la consellera de Presidència, Pilar

Costa, de fet també va afirmar textualment que en tenir l’estudi

es podran seguir els passos corresponents per actualitzar el pla

d’usos i recuperar el Verge del Toro. Per tant, pensam que, si

l’estudi encara no ha acabat i no ha estat presentat, aquesta

iniciativa que es presenta avui és una mica precipitada.

Sabem que l’edifici està en mal estat i si ho està també és

per la manca de manteniment que s’hi ha fet des del 2007, que

va ser quan es va inaugurar l’Hospital Mateu Orfila, però

creiem que les coses no es poden fer així, hi ha encarregat un

estudi per avaluar com està l’edifici i volen al punt 2 elaborar

un projecte de conversió sense tenir els resultats de l’altre. No

entenem aquestes presses després de nou anys d’estar

abandonat l’edifici, supòs que seria qüestió de mesos.

Pensam que s’haurien de fer les passes una darrera de l’altra

i sobretot si no ens volem equivocar una altra vegada, primer

hauríem de tenir aquest informe de Patrimoni sobre l’estat de

l’edifici.

Després, com diu l’esmena del Partit Popular, que no ens

sembla malament, hauríem de saber si aquest edifici és idoni

per albergar aquest ús sociosanitari o no. S’ha vist aquí al ”i tu

més” perquè en els debats que hi ha hagut s’ha vist, i pensam

que no hauria de ser l’argument per tirar en cara les diferents

opcions que s’han plantejat, sinó mirar realment quina

necessitat té l’illa de Menorca, quina necessitat té l’illa de

Mallorca, la de Formentera i la d’Eivissa i fer un estudi i un pla

de les necessitats reals com també s’ha dit.

Amb aquest estudi sabríem si fan falta més places d’atenció

primerenca, de geriatria, etc., però això suposaria fer unes

necessitats de reforma d’una manera o de l’altra a l’edifici.

Creiem que no podem abandonar gairebé deu anys un

edifici i després voler córrer per fer les coses perquè d’aquí a

poc temps no puguem tornar tenir problemes d’inadequació o

de falta de recursos. Amb tot això, no creiem que el més indicat

sigui fer un projecte de conversió, com he dit, si primer no

sabem el que es necessita o si és millor fer-ne un de nou. 

Per tant, nosaltres si la necessitat que alberga aquesta

proposició no de llei és desistir d’ara mateix retornar l’edifici

a la Tresoreria General de la Seguretat Social nosaltres al

primer punt el votaríem a favor; el segon, si s’acceptassin les

esmenes del Partit Popular el votaríem a favor, i si no, en tot

cas un afegir que “si l’estudi tècnic solAlicitat pel Govern així

ho recomana i reafirma la idoneïtat del seu ús”.

Pensam que seria necessari, de la mateixa manera com es va

fer en Educació, que es va fer una auditoria de tots els centres

escolars, o es va fer o es fa, es va plantejar per no fer una

solAlicitud personal de qué hay de lo mío dins el meu municipi,

dins on jo vull, sinó mirar les necessitats exactes que... o

necessàries que hi ha a totes les illes, mirar les prioritats i el

cost que suposaria. Per tant, si queda talment nosaltres al punt

2 ens abstindríem. Gràcies.



SALUT / Núm. 27 / 8 de juny de 2016 325

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel fixar posició pel Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans la Sra. Olga Ballester, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en cuanto al punto 2 en

principio comentar... bueno, yo este sábado estuve en Maó y

me acerqué a ver el edificio y realmente, aunque ya sabíamos

todos el barrio donde estaba, pero efectivamente este edificio

requiere de una reconversión también por la reconversión del

barrio.

También es cierto que el envejecimiento de la población

cada vez es mayor y que se requiere hacer eficientes los

servicios para concentrarlos o no, depende del tamaño de la

isla. Y... estudiando... o sea, el punto 1 nos parece correcto,

porque ya que estamos mirando una posible reconversión, pues,

el edificio debería quedar en manos de la autonomía. Pero el

punto 2, estoy de acuerdo con lo que se ha..., o sea, vamos a

ver, en un edificio que está muy deteriorado lo primero que hay

que mirar es si es idóneo para una residencia sociosanitaria,

primero hay que mirar si tiene aluminosis, humedades, la

accesibilidad, si las tuberías son correctas, si los espacios son

acordes para lo que se necesita, es decir... y cómo está la

estructura en sí.

Me parece que está bastante bien que primero se vea la

idoneidad del edificio para una residencia sociosanitaria y si es

idóneo que se haga el proyecto para la residencia sociosanitaria

además de a la vez ir haciendo un estudio de las necesidades

que requiere cada isla en cuanto a esas necesidades, creo que...

como se ha opinado aquí es muy importante el servicio

sociosanitario, porque es evidente que la población envejece y

que se tiene que tener para tener además una... ser precavidos

para tenerlo cuando la gente ya sea mayor y por lo tanto

votaremos a favor del punto 1 y si se aceptan las enmiendas del

Partido Popular votaremos a favor del punto 2 y si no también

nos abstendremos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Un cop... passam al grup

proposant perquè doni la seva opinió respecte de la fixació de

posicions dels altres membres i de la posició respecte de les

esmenes presentades.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Li demanaria poder fer un recés de tres

minuts a efectes que, com que aquesta iniciativa no la subscriu

només el Grup Parlamentari Socialista, sinó els altres grups,

posar en comú les propostes que han fet els diferents portaveus

quan han fixat la seva posició.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. María José Camps per aclarir els

conceptes i plantejar els termes de la votació.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president i gràcies per la seva benevolència en el

temps, ja que no han estat 5 minuts, ha estat més llarg aquest

recés que hem fet. Però crec que ha servit per arribar a un

consens de tots els grups que participam en aquesta comissió.

Acceptarem la transacció proposada parcialment per la

portaveu del Grup Parlamentari El Pi, perquè és la que engloba

diguéssim les inquietuds de tots els grups i és la que satisfà

pràcticament a tots. I seria afegir, en el punt 2 de la proposició

no de llei, mantindríem el punt 1 tal com està, i en el punt 2, al

final, aquí on posa “en usos sanitaris i sociosanitaris”, posaríem

una coma, “si l’estudi tècnic per avaluar l’estat de l’edifici

solAlicitat pel Govern”, a què es fa referència dins l’exposició

de motius, “així ho avala”. Quedaria: “si l’estudi tècnic per

avaluar l’estat de l’edifici solAlicitat pel Govern, així ho avala”.

I afegint açò, òbviament deixarem que el Govern continuï

la feina que està ja iniciada d’avaluar l’estat d’aquest edifici,

per posteriorment, si no és una cosa absolutament descabellada

i que tècnicament sigui possible, s’elaboraria aquest projecte

arquitectònic de comparació de l’antic Hospital Verge del Toro

en un centre amb usos tant sanitaris com sociosanitaris, perquè

de recordar com he dit a la meva primera exposició, una part

annexa d’aquest edifici s’empra ja com un centre de salut i, per

tant, té un ús sanitari.

Simplement pels comentaris que han fet tots els grups.

Primer agrair el seu suport a aquesta proposició. I després no

puc fer de menys Sr. Serra de dir-li que ja ho sabem, ja fa uns

mesos que ens coneixem i està clar que vostè i jo mai no ens

posarem d’acord segons en quines qüestions o percepcions del

que diem. No vol que parlem d’engany, bé no parlarem

d’engany, parlam de simples contradiccions, com ha dit vostè,

que tant té el Partit Popular com també diu vostè que té el Partit

Socialista.

L’única cosa que no puc deixar de dir és que vostè ha dit

“tots estam units perquè el sociosanitari del Verge del Toro

sigui possible”. Doncs jo no puc deixar de dir que tots menys

els diputats del Grup Popular menorquins, perquè,

sorprenentment, veiem que el Grup Parlamentari Popular no té

cap diputat menorquí que habitualment vénen a aquesta

comissió, per defensar o fixar posició en aquest sentit. Per tant,

veiem que aquestes contradiccions que en el passat ha tingut el

Grup Popular en relació amb aquest edifici, potser encara es

mantenen.

Però així i tot ens hem d’alegrar tots i donar l’enhorabona

de què aquesta iniciativa pugui sortir amb aquest afegit amb el

consens de tots els grups.

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Camps. He de suposar que

amb els termes que ha comentat la Sra. Camps, tots els grups...

i es pot aprovar per assentiment. És així?

Idò no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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