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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputades. Començam la

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

substitucions.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, president. Antoni Reus substitueix Bel Busquets.

Compareixença RGE núm. 8766/16, de la consellera de

Salut, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre l’ampliació i la remodelació de l’Hospital

de Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que és

la Compareixença RGE 8766/16, presentada pel Govern de les

Illes Balears, que solAlicita la compareixença de la consellera de

Salut per tal d’informar sobre l’ampliació i la remodelació de

l’Hospital de Manacor.

A més de la consellera de Salut, la Sra. Patricia Gómez,

acompanyada del Sr. Juli Fuster, director general del Servei de

Salut; el Sr. Manuel Palomino, secretari general del Servei de

Salut; el Sr. Anastasio García Pineda, director assistencial del

Servei de Salut; i el Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic de la

conselleria.

Té la paraula la consellera de Salut per tal de fer l’exposició

oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bona tarda a tots, diputats, diputades,

companys i equip. El motiu d’aquesta compareixença a petició

pròpia és molt satisfactori per a aquest govern i per a aquesta

conselleria en particular, i és retre comptes, informar sobre

l’ampliació i la reforma de l’Hospital de Manacor.

És un tema important del qual hem parlat en diferents

ocasions, ja des de la primera compareixença vàrem anunciar

que tractaríem aquest tema, que se li donaria prioritat en el Pla

d’infraestructures, i també disposaria de pressupost per a

enguany per iniciar les primeres fases. Ara ja estam en

condicions no només de parlar, no només de proposar, sinó

també ja d’especificar una sèrie de fets de forma detallada, de

tal manera que serà el centre, l’hospital públic referent de la

comarca de Llevant.

Jo crec que tots els comentaris, fins i tot la crítica, sempre

que sigui constructiva, sempre són positius per poder millorar

el projecte i el procés. És la segona presentació que feim, la

primera va ser als professionals de l’hospital, que han participat

d’una manera activa i aprofit també per agrair aquesta tasca des

del mes de setembre, que es varen posar a redefinir el Pla

funcional de cada una de les àrees, la millores que ells

pensaven que s’havien de fer, l’ampliació d’espais, etc. Crec

que és una actitud diferent de l’anterior legislatura; vull dir que

volem fer feina de manera proactiva, i avançar-nos també no

només a les compareixences que ens puguin demanar vostès

com a diputats sinó també, en el que pensam que són temes

claus, idò venir i retre comptes.

Està clar que l’Hospital de Manacor necessitava i necessita

encara ara de reformes importants, estructurals. Ja sabem que

quan plou s’inunda habitualment aquest hospital; tot i que es

varen reparar les cobertes l’anterior legislatura no ha anat gaire

bé perquè continua la pluja fent estralls cada vegada que plou.

En això també vull posar de manifest que independentment de

la crisi, com he dit en moltíssimes altres ocasions, són molt

important les decisions que es prenen, perquè aquestes

decisions són les que condicionen el futur; si no feim el

manteniment dels edificis públics que tenim, en el nostre cas

com a Conselleria de Salut 160 edificis, evidentment es

deterioren i el cost a la llarga és molt més..., suposa major

despesa tant a mig com a llarg termini, i crec que aquesta és

una de les coses que ha succeït amb l’Hospital de Manacor.

L’any 2011 teníem un pla director, un pla adjudicat que no es

va dur a terme, no es va prioritzar, i per tant totes les petits

millores que s’han intentat fer s’han intentat apedaçar però,

com els deia, pensam que s’han gastat uns doblers de manera

innecessària i tal vegada inoportuna perquè no s’ha solucionat

la majoria de problemes.

Ara els mostrarem una sèrie de dades perquè pensam que és

important per enquadrar el projecte i la justificació, sobretot.

Entre tots prenem aquestes decisions polítiques que afecten la

ciutadania i que comprometen la comunitat, com no pot ser

d’una altra manera. Llavors l’Hospital de Manacor està situat

en un solar de 30.000 metres quadrats; se’n va iniciar la

construcció l’any 91 i va acabar el 97, l’any que ve fa vint anys,

i en el seu moment hi havia 407 treballadors per a una població

de 103.000 habitants. Des de l’any 2003 s’han fet diferents

plans de necessitats; com els deia l’any 2011 es va fer el primer

pla director, i ara l’any 2015, a final d’any, el nou pla

funcional, que requereix de la participació dels professionals,

i ara l’any 2016 ja presentam el Pla director i esperam que es

puguin començar les obres.

Actualment l’hospital ha passat a tenir 1.028 treballadors.

Ho dic perquè, clar, l’estructura és la que és i era la que era fa

quasi vint anys, però ha més que duplicat la seva plantilla i atén

40.000 persones més. És una àrea que després ho veurem amb

unes gràfiques, però que té més majors de 65 anys, més índex

d’envelliment, de sobreenvelliment i també de dependència

enfront d’altres àrees de Mallorca, fins i tot d’Eivissa, Menorca

i Formentera. Com a sector sanitari, l’àrea d’influència, si

miram l’illa de Mallorca, veim que és molt important; pensau

que a l’altra banda de l’illa hi ha tres hospitals més, entre ells

Son Espases, però que ens arriba des de Ses Salines fins al nord

d’Artà, per tant és una àrea molt extensa que afecta moltíssima

població, que els ciutadans demanen també d’una manera

activa aquesta necessitat.

Quant a l’evolució de la població, com dèiem l’any 98 hi

havia 103.000 habitants i ara n’hi ha 139.581; aproximadament

ha augmentat uns 40.000 habitants; per tant les necessitats

assistencials també han augmentat. També hem de tenir en

compte, a part de la població estable, hem de tenir en compte

la població flotant; són uns municipis molts d’ells turístics que

dupliquen o fins i tot tripliquen, alguns d’ells, la seva població
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els mesos d’estiu, que també acudeixen a l’Hospital de

Manacor. Com a dades demogràfiques, com dèiem, hi ha més

gent gran que a altres àrees de Mallorca, i com a entorn també

ho comentàvem, tant l’envelliment com el sobreenvelliment, o

sigui, seria l’índex d’envelliment de l’hospital de la comarca de

Llevant, és el que està en taronja, i la dependència també és

superior a altres àrees de l’illa.

Clar, augmenta la població però també augmenten les

demandes assistencials en tots els sentits, perquè quan hi ha

millores també dins la salut, "ambulatorització", noves proves

i mètodes diagnòstics, tot això sempre incrementa el nombre

d’intervencions, de consultes, i per fer-se una idea és bastant

significatiu: el 2012 baixa, per això tenim les llistes d’espera

que tenim, perquè des del 2012 amb el reial decret de

sostenibilitat es va deixar d’atendre molta gent en llista

d’espera, i van continuar augmentant, però si miram des de

l’inici o fins i tot l’any 2000, que ja podia estar l’hospital

estabilitzat, fins ara, el nombre de total de visites, per exemple,

passa de 52 a 163.000 visites.

Com a altes hospitalàries, també el mateix: van augmentant;

és vera que després s’estabilitzen un poc però ara ja el 2014 hi

havia 65.000 altes. L’activitat quirúrgica també, exactament el

mateix, baixa al 2012 pel motiu que comentam, perquè... i torna

pujar a partir del 2014 i ara idò continua augmentant.

Per tant, crec que és important destacar que queda palès que

les necessitats assistencials pràcticament s’han triplicat, igual

que s’ha triplicat la població, no el nombre de professionals

que s’ha duplicat... un poc més que duplicat, no?, però que

s’incrementa tot d’una manera molt, molt significativa i

l’hospital és el que és, tot i que han fet moltíssimes àrees, els

que sou de la comarca de Llevant... sabeu que s’ha intentat

cercar espais on no n’hi havia per intentar treure i poder

atendre les persones.

Per tant, com a objectius i en línies generals el pla director

suposa una ampliació i remodelació del servei d’urgències, per

a nosaltres era fonamental, sabem que és on més problemàtica

hi ha és al servei d’urgències, així ens ho manifesta la població

i els mateixos professionals que pateixen sobretot durant

l’hivern, ara també a l’estiu augmenta, no?, però durant uns

mesos de l’hivern aquesta situació de pressió màxima. Per tant,

per a nosaltres una de les consignes fonamentals era començar

les obres per urgències, que és la zona més necessitada, i

després s’amplia pràcticament tot l’hospital, però no em

detindré..., així ho veiem damunt plànols, que crec que es veu

millor.

Després, ens hem plantejat una sèrie d’objectius que són

fonamentals, un, és que... els que hem conviscut amb obres fent

feina a l’hospital tots sabem que costa, que és complicat, és

molt complicat tant pel nivell de renou com pel que suposa de

traslladar pacients d’una banda a l’altra. Per tant, un dels

objectius que es plantejava la direcció assistencial del Servei de

Salut i també en la direcció d’obres era que l’hospital havia de

continuar la seva tasca assistencial i tenir la menor repercussió

possible sobre els pacients i els professionals, i les noves obres

permeten, ja veuran com es van dissenyant de tal manera que

permeten construir altres edificis i esponjar aquests espais

interiors abans d’entrar dins l’actual hospital.

Evidentment, tots els edificis que s’han projectat tenen

aquests serveis comuns d’informàtica, telefonia, central

d’alarmes... amb molta qualitat, complir normatives i suprimir

barreres arquitectòniques, això que sembla una obvietat, a quasi

tots ens ha passat, trobar-nos unitats hospitalàries per les quals

no passa una camilla o per les quals no passa una cadira de

rodes, al bany per exemple, per entrar a l’habitació, vull dir que

no és tan obvi i solucionar els problemes tècnics que no són

pocs.

Això ho anirem veient amb més detall perquè a més, és

que... ens podem treure els ulls, però... l’increment de la

superfície és d’un 179%, que seria la darrera columna d’aquí,

per ara ho veiem, ho veiem...

Ara, els explicaré les fases perquè és cert que les fases es

van dissenyant de tal manera que abordar-ho tot de manera

única immediata no seria possible, s’ha de fer per fases i les

fases permeten també planificar al llarg del temps en funció de

la disponibilitat pressupostària i també de l’adequació dels

serveis assistencials.

Llavors, la primera fase, com deia, és importantíssim

ampliar la zona d’urgències, era construir un edifici, que ara

veurem, que és el magatzem d’urgències seria a la planta baixa

i el taller d’electromedicina i a la primera planta s’amplia

urgències en 496 metres i es construeix... és l’únic hospital que

no té, juntament amb Formentera, ressonància magnètica i es

construeix la zona on anirà la ressonància magnètica. I a la

segona part de la primera fase, la fase 1B idò ja es traslladaria

urgències a aquesta ampliació i s’ampliaria el servei vell

d’urgències. La reforma d’urgències suposa un increment de

superfície de 980 metres i aquí està.

És a dir, actualment urgències és aquesta... aquesta zona

d’aquí, això és el soterrani, jo deia està aquí, però... això és el

soterrani. Es construiria aquesta primera planta, el taller

d’electromedicina i el magatzem, això és la planta baixa,

perquè estan en desnivell, eh?, quasi tots els hospitals, i aquí sí,

ja seria l’ampliació d’urgències a nivell de carrer tot i que és la

planta 1, però queda a nivell de carrer, de 496 metres.

Actualment urgències és aquesta zona d’aquí.

Llavors, quan això estigui construït urgències es podrà

traslladar a aquesta zona i reformarem aquesta part antiga,

diguéssim de les urgències antigues i després ja quedarà una

superfície quasi de 1.000 metres per a urgències, quedaran unes

urgències molt grans i dignes, no?

I a la vegada que s’amplia urgències, el que fem és

construir... fer la construcció on anirà ubicada la ressonància

magnètica aquí fora, que el ratolí no em respon... aquí fora,

aquí hi ha raigs, aquí està a la zona de radiologia de l’hospital

i aquí fora es construiria, es faria una construcció nova per a la

ressonància magnètica. Això seria la primera fase i aquí el que

comentàvem abans, quan tenguem la fase... la part nova

s’ampliarà aquesta... es reformarà aquesta zona i quedarà tota

aquesta àrea com a urgències. Això, els professionals ho han

valorat molt positivament perquè és realment l’àrea que més

necessitat té. 
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La segona fase. La segona fase consisteix un poc en totes

aquestes... es dissenyen tots aquests serveis. És un nou edifici

que té a la planta baixa la central energètica, no, són dos

edificis, es fa una nova cuina de l’hospital i una nova UCI,

unitat de cures intensives, que després connectaran amb

l’hospital a la tercera fase. I al nou edifici -que ara el veurem-

hi ha dues plantes d’aparcament soterrat, que són 200 plantes,

cada edifici tendrà aparcament soterrat, diàlisi, consultes

externes, gabinet i hospitalització, o sigui a la planta baixa

diàlisi i consultes externes, a la planta primera... ara ho veiem,

ho veiem més fàcil crec així.

Aquí hi ha la nova central tèrmica, energètica, i les noves

cuines, o sigui aquí, la nova central energètica, si?, i després

fora de l’hospital, per això dic que... jo vull agrair també al

secretari general i a la direcció d’obres del Servei de Salut

perquè és el tercer projecte que jo veig, altres han suposat... tot

ho han fet des del Servei de Salut, no s’ha encarregat a ningú,

els mateixos tècnics i arquitectes del Servei de Salut, i s’ha

passat de fer estructures que pugen en alçària, s’han estudiat

diferents possibilitats, si jo..., bé, pensam tots, no?, que és la

forma més creativa de créixer, més complicada també a nivell

arquitectònic, de disseny, però també millor tant per als

pacients com per als ciutadans.

Llavors es fa... ja hem arreglat aquesta zona d’aquí, del

nord, diguéssim, del plànol i faríem aquest edifici on ara el

pàrquing està... continua estant aquí, o sigui és just aferrat a

l’hospital, no hi ha res construït, seria un nou edifici, dues

plantes d’aparcaments soterrats.

A la planta baixa, bé, al mateix moment es podria ja pujar...,

ja tenim la central energètica, podríem fer la nova cuina a la

part de dalt i aquí a la part de baix el nou edifici, entraríem a la

planta baixa i hi hauria hemodiàlisi i consultes externes, per

tant, estan a peu de carrer, les persones entren i trobem la seva

consulta a peu de carrer i la diàlisi també perquè sabeu que

també es mouen... els pacients hi van dia sí i dia no i ha de ser

accessible, més accessible. A la planta 1 hi hauria més

consultes externes i a la part de dalt de l’anterior edifici la nova

UCI, la nova Unitat de Cures Intensives, que ja es comuniquen

per un passadís amb l’antic hospital, però es va fent tot per

fora.

La planta 2 d’aquest nou edifici són gabinets, surt un bon

espai per a gabinets, són àrees, les àrees no hospitalàries de

gabinets, consultes, hospitals de dia, cirurgia major ambulatòria

són les que més creixen, les que més espais hem de dedicar en

funció de l’evidència, no?, del que ens diu de com evoluciona

el sistema sanitari. La planta 3 seria d’hospitalització. 

Com veuen en aquests moments l’edifici no està connectat

encara amb l’antic hospital, però es connectarà a la fase 3. La

fase 3 també preveu un nou edifici amb aparcament de... dues

plantes d’aparcaments soterrades de 80 places cada una, són

160 més, un nou magatzem, laboratoris, tant laboratori clínic

com d’anatomia patològica, l’ampliació de psiquiatria en 745

metres. Saben que també per a nosaltres l’estratègia de salut

mental és fonamental i posar aquells serveis tant assertius

comunitaris com a aquells serveis de rehabilitació, com tot el

que suposa poder donar suport als pacients i no ingressar-los.

S’amplia a la planta 1 l’àrea quirúrgica, la cirurgia major

ambulatòria, urgències, una zona de docència i biblioteca i una

zona residencial assistencial i a la planta 3 d’hospitalització,

però ara ho veiem sobre els plànols. 

Aquest seria el de la fase 3 i seria aquest l’edifici lila, seria

un nou edifici. Per fer aquest nou edifici s’ha hagut de tirar part

del vestíbul de l’hospital que ara està construït i que ja estan

traslladats molts dels serveis aquests que estan en el vestíbul

ara ja estan traslladats a l’edifici nou. Per tant, això torna a ser

un nou edifici i a cada una de les plantes, idò, posam el que

hem comentat, les 160 places en dues plantes. En la planta zero

tenim, per una banda, l’ampliació de psiquiatria en aquest

costat i això ja seria l’entrada i un hospital de dia i ja

començaríem a actuar també a l’edifici antic, diguéssim, no?,

laboratori i anatomia patològica, tot el que ja s’ha pogut

traslladar en els nous s’aniria abordant dins l’edifici vell. 

És la més complexa aquesta fase perquè es va incrementant,

doncs, un poc com comentàvem, no?, l’ampliació d’urgències

ja, o sigui, ens quedaria la part aquesta que seria la nova,

l’actual urgència i es podria, fins i tot, ampliar quasi 600 metres

més, en funció també del que han demanat els professionals. 

Aquí ja, a l’edifici vell, s’amplia la cirurgia major

ambulatòria i la UCI perquè, clar, ara hi ha altres serveis, però

com ja s’han passat a l’edifici nou, als edificis nous, idò, es

poden ampliar i s’amplia molt la cirurgia major ambulatòria i

el bloc quirúrgic. 

A la planta 2 és la residència i com veuen ja es connecta

amb l’antic hospital per aquesta connexió d’aquí i amb

l’hospital nou, o sigui, l’altre edifici nou. 

A la planta 3 en el mateix edifici, idò, hauria una planta

d’hospitalització perquè l’edifici vell també hi ha

hospitalització en aquesta mateixa alçada. 

I la darrera fase és la que amplia esterilització i farmàcia, la

cafeteria i la part de radiologia, diagnòstic per la imatge, en 575

metres. Això queda a la planta baixa, ja s’han traslladat tots els

serveis que estan aquí a la planta baixa de l’antic edifici, per

tant, es pot ampliar esterilització i farmàcia i la cafeteria en

aquest costat. I l’ampliació del diagnòstic per la imatge, idò,

queda també per fora de l’hospital, actualment és aquesta zona

d’aquí, i ara queda per fora de l’hospital. 

Ara aquest seria el plànol de l’hospital actual amb una

superfície construïda de 27.165 metres quadrats i aquesta seria

la situació final amb una superfície construïda resultant de

42.495 metres, no la dobla, però quasi, quasi és el doble de la

superfície actual construïda. 

Vull agrair, de veritat, perquè hem vist durant tots aquests

mesos hem vist com han anat pujant els edificis i com s’han

anat modificant els plànols per poder-ho adaptar de la millor

forma possible. Crec que a més de creativa i tècnicament més

complexa, idò, té molt de valor. 

El total de la inversió d’obra, en principi, calculam pel preu

metre quadrat de 80 milions d’euros, al voltant quasi de 81

milions d’euros. 
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Quines són les properes passes? Les properes passes són,

primer, adjudicar les obres de la fase 1, aquestes es poden

adjudicar ja, bé es poden adjudicar ja, es poden... em mataran,

es pot treure el concurs i s’ha de treure, vull dir, ja es pot

començar a posar en marxa l’adjudicació de les obres, però

evidentment, idò, abans s’han de fer els plànols i tota la part

tècnica. El que sempre ens preocupa, que ahir ho vaig comentar

en el Plenari, són els permisos, no pensàvem, per exemple, en

la radioteràpia de Menorca, idò, fa sis mesos que ho tenim

pendent dels permisos de l’ajuntament i això, idò, el que no

depèn de nosaltres, idò, em costa més formar terminis perquè

sé que és molt complicat. També és cert que una vegada

començades les obres, és a dir, quan ja comença l’obra és molt

més fàcil poder fer una previsió. 

Aquesta seria la primera fase, la propera passa. Després

seria adjudicar el projecte arquitectònic de la resta del pla

director. Tot aquest pla director s’ha de treure a concurs perquè

un arquitecte ha de poder fer feina i ha de fer un projecte de

l’hospital. És cert que els projectes, tots sabem ja si un s’ha fet

una casa, jo no me l’he feta, però tenc amics que sí, i que solen

tardar un any a vegades a donar-te el projecte. Per tant, això

dur un temps que és tots els plànols que s’han de fer de la resta

del pla director i a l’inici d’obres de la primera fase, idò,

pensam que pot estar al voltant, si tot va bé i els permisos

responen, a finals d’any o a principi de... primer trimestre de

2017. A continuació adjudicaríem les obres de les següents

fases, una vegada que tenguem el pla director adjudicat... o

sigui, el projecte arquitectònic, idò, aniríem adjudicant les

obres de les fases 2, 3 i 4.

No sé si tal vegada podem posar això. Crec que és

important destacar que la quarta fase de la reforma quan estigui

acabat l’hospital haurem pràcticament doblat la seva capacitat,

haurà canviat totalment la seva imatge que beneficia als

pacients i també als professionals, comptarà amb una nova zona

d’urgències molt més àmplia, tres edificis més dels que té

actualment, 360 places d’aparcament soterrani, nous serveis

que en aquests moments no és possible que creixin. Ara tenim,

com dèiem abans, 1.028 professionals, 232 llits per atendre

aquesta població de quasi 140.000 habitants, tenint en compte

que s’augmenta la població amb unes 20.000 persones cada

estiu i que donam cobertura o es dóna cobertura hospitalària a

una zona molt àmplia de Llevant que espera jo crec que d’una

manera ansiosa aquesta reforma i que desitjam que pugui ser,

que es puguin complir els terminis i que pugui ser una realitat

el més aviat amb les menors molèsties possibles per als

ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara teòricament procedeix la suspensió de

la sessió per un temps de 45 minuts. Si els portaveus així ho

desitgen i per tant, demanam si els portaveus volen suspendre

la sessió temporalment o no? No.

Doncs, per tal de formular preguntes o observacions

procedim a la intervenció dels grups parlamentaris i recordam

i demanam a la consellera si contestarà individualment o

conjuntament. Molt bé, la consellera contestarà globalment.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair la

compareixença de la consellera, a vegades havíem comentat

que el gran número de compareixences que feia a la Comissió

de Salut, passava dins el dia a dia de la mateixa consellera, però

bé, crec que aquesta compareixença demanada per ella mateixa,

pel seu grup, ve a contraposar un poquet que de vegades és més

agradable que unes altres venir a fer compareixences. Sigui

com sigui, agrair la compareixença i l’explicació.

L’explicació s’agraeix, com dic, però s’ha de dir que no és

la segona explicació que fa, sinó la tercera, perquè vostè ha

comentat que la primera presentació va ser als professionals de

l’hospital, la qual cosa ens pareix perfecte, les persones que hi

treballen que són les primeres en rebre les explicacions. I per

cert, se’ls ha d’agrair el temps que han passat en una situació

que tots consideràvem que s’havia de millorar. 

I per altra part, dir que abans del Parlament han estat els

mitjans de comunicació els que s’han fet ressò d’aquesta

exposició. Per tant, el Parlament és el tercer i per tant, la

dinàmica de funcionament no és el canvi aquest que vostè diu,

perquè això és una dinàmica habitual en totes les legislatures.

De vegades per alguna raó arriben les explicacions abans als

mitjans de comunicació. Sigui com sigui, s’agraeix com dic

l’explicació.

La descripció d’aquesta situació ja es va fer fa un temps, a

partir d’una proposició no de llei presentada pel Pi

PROPOSTA PER LES ILLES i relativa al manteniment de

l’Hospital de Manacor i on es varen explicar les dades que

vostè ha explicat quant a cobertura i quant a número de

treballadors que vostè ha actualitzat. I l’antiguitat d’aquest

hospital, el més antic de Balears amb 19 anys d’existència

actualment. I que el primer intent que hi ha hagut quant a

rehabilitació d’aquestes obres, es va comentar que havia estat

un primer pressupost de finals de legislatura del 2010, on es va

plantejar un intent d’actuar-hi, després d’haver passat

exactament 21 o 22 anys, no hi havia hagut cap intent fins

llavors de millorar, o d’actuar damunt el deteriorament que tots

coincidim que s’ha produït en aquest hospital. Clar, el tema ha

estat a un punt de polititzar-se massa, des del moment en què

en aquella mateixa intervenció el portaveu del PSOE va

comentar que el deteriorament era únicament imputable a

l’època del Partit Popular. I per tant, crec que entrar en

aquestes disquisicions que esper que no hi entrem avui,

posaven un poquet una situació que esper que s’arregli i no es

parli més del passat, parlem d’ara, del futur. 

Tanta de bo que a la Sra. Busquets, quan li va tocar el seu

torn d’intervenció, va explicar i va repartir culpes als diferents

equips de govern de les diferents legislatures quant a qui

considerava culpable del deteriorament. I si és vera que durant

el 2003-2007 hi va haver un Govern del Partit Popular,

recordem que aquest hospital és de 1997, 2003-2007 no va

haver-hi cap inversió, sí que és ver també que el 2007-2011

també hi va haver un equip de govern del segon pacte de

progrés que no hi va fer una actuació, o es va intentar iniciar a



334 SALUT / Núm. 28 / 15 de juny de 2016 

 

darreries de legislatura i el plantejament que nosaltres vàrem

comentar aquí era precisament preguntar-nos per què s’havia

arribat a aquesta situació, per què s’havia esperat a darrers de

legislatura en un moment en què es considerava que hi havia els

sous i que no es va fer res fins que en una crisi econòmica

galopant damunt aquest Govern, es varen haver d’alentir les

inversions i així i tot l’equip del Partit Popular va fer una

inversió a l’Hospital de Manacor, un projecte de reforma i

millora de coberta, com vostè també ha comentat.

Crec que per tant, el tema està plantejat quant a què feia

falta aquesta inversió i s’ha de reconèixer que aquesta millora

econòmica que s’ha aconseguit, amb l’ajuda de les mesures

econòmiques que va implantar el Partit Popular a l’anterior

legislatura, ha afavorit un increment econòmic, una major

dotació econòmica del Govern, en aquest cas de la seva

conselleria, que ha permès inversions i augment de pressupost

a la seva conselleria. Està clar i estam completament d’acord

que aquesta millora sigui per a l’Hospital de Manacor, perquè

era una prioritat per a aquesta comunitat autònoma. Esperam

que no s’oblidin d’altres hospitals i altres centres que també fan

falta a altres bandes d’aquesta comunitat.

A l’exposició que vostè ha plantejat, ha explicat les fases,

però no he cregut sentir el cronograma  “exacte” lògicament,

quant a dades d’inici de totes aquestes fases o una primera

valoració, o un plantejament inicial d’allò que eren les fases i

cada una de les fases. Sí que ha dit que la primera fase era de

caràcter immediat, lògicament tots hem gestionat i tots sabem

què significa això i tots els problemes que pot haver-hi. Sí que

ens agradaria que ens donés un full a seguir d’aquest

cronograma, amb cada una de les fases que vostè ha plantejat

allà. 

Estam completament d’acord amb aquestes consultes que

vostè ha dit que ha fet a tot el personal i que el personal hagi

participat. Pensam que és la millor manera que després no

hagin de fer passes endarrera. I aquí amb aquella PNL que he

esmentat, la portaveu del PSOE va recordar unes paraules

seves, en el sentit que, ja fins i tot a part del personal, s’havia

reunit amb alcaldes i delegats de sanitat de la comarca del

Llevant, amb motiu de la vuitena reunió de la comissió de

participació ciutadana de la que formen part els 15 ajuntaments

de la seva àrea d’influència. No sé si aquesta comissió de

participació depèn de la mateixa conselleria. M’agradaria que

ens ho aclarís perquè tenim una resposta per part de la

Conselleria de Transparència, on ens diu que no hi ha cap

comissió de participació. Per tant, aquí vostè va dir que n’hi

havia una, no sabem si depèn de vostè, o depèn d’una altra

institució o entitat aliena a la seva conselleria. No té res a veure

amb el tema, però ens agradaria aclarir-ho, en el sentit que hi

ha contestacions que no es poden donar si no es contrasten.

Bé, com dic, estam d’acord amb aquesta consulta al

personal, és la millor manera d’anar endavant.

I quant a l’exposició que vostè ha comentat, si vostè ha

comentat a tot el personal i el personal coneix perfectament allò

que és l’hospital, és evident que tot això que li plantejaré ara,

estarà més que superat. Però així mateix, hi ha un seguit de

dubtes que m’han sorgit i que m’agradaria veure si me’ls pot

aclarir. En primer lloc, he vist que hi havia unes consultes

externes que estaven situades a l’altre costat d’urgències i

voldria saber la distància que hi ha entre consultes externes del

nou edifici que vostè ha plantejat i les urgències que vostè

colAloca a l’altre costat del mateix hospital. Moltes vegades les

derivacions de consultes externes a urgències són un tema,

almenys per a atenció primària, s’ha plantejat com un problema

de derivacions i si hi ha molta distància. Tots entenem que són

centres grossos i per tant, s’han de relativitzar les coses. Però

sí que m’agradaria que me contestés si ho tenen en compte, si

ho ha tengut.

Després també he vist que la distància d’urgències a

radiologia es manté, encara que ha dit que la part de diagnòstic

per imatge quedava fora de l’hospital, he pogut entendre jo,

quedava per darrere de la instalAlació ara de radiologia, i

aquesta distància d’urgències al centre de diagnòstic o l’espai

destinat a diagnòstic per imatge també són unes distàncies que

convé tenir com menys millor, no només pel temps que suposa

sinó també per la disponibilitat de personal que suposa haver de

dur totes les persones que ho necessitin a fer un estudi

radiològic i tornar-les.

Llavors també m’agradaria que ens comentàs la distància...,

si hi ha hagut variació entre la distància del bloc quirúrgic i la

UCI; he vist que hi havia unes remodelacions que afecten els

dos i m’agradaria saber si aquestes distàncies s’han..., un altre

dels punts que existeixen quant a problemes de necessitat... de

necessitat de coordinar-se aquests dos serveis o àrees és

important pel que de risc vital pot suposar. I sobretot si aquesta

UCI està situada a diferent pla del bloc quirúrgic o no. 

Ja dic que tot això són temes que supòs que vostè diu que

ho ha tengut present en tots els serveis de l’Hospital de

Manacor, i supòs que són temes tan bàsics que això ho tendran

més que clar.

Per altra part voldríem saber si aquests nous aparcaments

que han fet seran gratuïts, si seran de cobrament, i sobretot,

sobretot, si han previst l’accessibilitat a l’hospital. Vull

recordar, com un exemple que nosaltres també hem posat, que

l’accessibilitat de l’Hospital nou de Can Misses és un desastre,

és a dir, no s’ha pensat, no s’ha pensat en les persones amb

discapacitat, i estam en una situació que s’haurà d’arreglar

algun dia. Per tant no parlem d’aquest hospital, parlem ara de

l’Hospital de Manacor, però sí que ens agradaria saber quina és

la distància entre l’aparcament o les places per aparcament per

a persones amb discapacitat, i el hall de l’entrada, i si a l’altura

d’urgències hi ha algun espai previst, que tots els aparcaments

els han concentrat a la banda contrària a urgències, voldríem

saber quina accessibilitat tendrà una persona que vengui amb

un cotxe privat a la banda d’urgències, així com els espais

reservats per deixar cotxes de particulars que han hagut de fer

aquesta carrera.

També voldríem saber, de la manera que preguntàvem per

la distància entre les urgències i raigs, voldríem saber la

distància, si ha sofert variació la distància entre la planta de

nova hospitalització i radiologia. Per altra part volem

preguntar-li també si...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’anar acabant.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, vaig acabant, Sr. President, vaig acabant, únicament la

darrera pregunta. Ha plantejat vostè un increment important de

metres quadrats. Té previst augmentar el nombre de personal

en aquest hospital?, perquè a una darrera pregunta per escrit

que va contestar ens va dir que la seguretat, per exemple, quan

li vàrem preguntar per la seguretat de l’hospital, seria la

mateixa abans que amb la nova remodelació. Per tant, Sra.

Consellera, té previst que aquest augment d’espais suposarà un

augment de personal i quin serà aquest augment de personal?,

i ens pot confirmar que la seguretat en aquest hospital no

augmentarà?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, faci el favor d’acabar.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de mi intervención quería

transmitirle la queja de nuestro grupo de que no se hubiera

admitido el poderle preguntar dos preguntas que teníamos

registradas también. Creíamos que hoy con su comparecencia

que podría dar perfectamente tiempo, y nos parece, bueno, que

realmente se están dilatando estas respuestas al nuevo periodo

de sesiones de forma para nosotros no muy correcta.

Pasando al tema de su intervención de hoy, agradezco

también su presencia, que venga a explicarnos aquí todo el plan

de construcción de..., perdón, de esta reforma del Hospital de

Manacor; también la presencia de su equipo, y entre las

preguntas que teníamos se ha adelantado el Sr. Serra con el

tema de la gratuidad del parking, para saber si será gratuito o

no; la accesibilidad al hospital desde el parking; y también el

tema del personal, que se supone que se aumentará también la

plantilla, que no pasará como ha pasado en el caso de Can

Misses o de Son Espases, que se están haciendo servicios con

superficies más amplias con el mismo personal; hablo por

ejemplo del caso de la limpieza.

Y después también nos gustaría saber si en estas fases de

remodelación del hospital si tienen contemplada en la

construcción el ahorro energético, utilizar energías alternativas

como fuente mayoritaria de suministro, en lugar de la habitual.

Y nada más, así inicialmente para...

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sra. Consellera,

i al seu equip, per ser aquí, i gràcies per les explicacions que

ens ha donat. 

Jo només faré dos comentaris, bé, un comentari sobre les

dades que ha donat al principi, que no m’acaba de quadrar

l’evolució, diguem, de nombre d’habitants i l’evolució de

consultes, amb l’obertura l’any 2007 de l’Hospital d’Inca. Hi

ha una dada que no té en compte, que és l’any..., quan es va

obrir l’Hospital de Manacor tenia més municipis que no té ara;

quan es va inaugurar l’any 2007 l’Hospital d’Inca hi va haver

municipis que van passar a dependre de l’Hospital d’Inca.

Només és un comentari. Evidentment la situació és la que és i

no és que vulgui qüestionar quina és la situació perquè tots la

coneixem, però aqueixes dades sí que no serien correctes del

tot.

No demanaré res més sobre el projecte concret i les

distàncies als diferents llocs perquè crec que ja les han

exposades els grups que m’han precedit. El que sí li demanaria

és si aquesta fase 1, que és la que diguem està més treballada

i que ja podria sortir... es podria iniciar en vista al primer

trimestre de 2017, a veure quin és el pressupost d’aquesta

primera fase i si també té una previsió de termini d’execució

d’aquesta primera fase, que és la que veim que té més

possibilitats que vegem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel 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, volem

agrair la compareixença de la consellera i del seu equip.

Jo sincerament he estat a punt de fer mamballetes quan he

vist el projecte, perquè a la comarca de Llevant i a la zona...,

tots els municipis que abasta, l’altre dia ho deia a la diputada

Tur, que és un sentiment la reivindicació que des del primer

moment va ser d’aquest hospital i el que és aquest hospital per

a tota aquella zona, i per tant també la necessitat ja no només

d’ampliació sinó de condicionament de l’hospital és

imprescindible.

Des d’El Pi ja vàrem fer una defensa, com bé s’ha dit,

vàrem presentar una proposició no de llei el novembre de 2015

per actuar i millorar el condicionament de l’hospital; a

posteriori, quan hi va haver els pressuposts, ja vàrem presentar

una esmena perquè es consideràs, vull dir que des del primer

moment veim la necessitat d’aquesta millora, d’aquesta reforma
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i ampliació. Per part de la consellera s’ha agraït a tots els

professionals de l’hospital no només l’ajuda; jo agrairia la

paciència que han tengut, i sense dejectar evidentment tots els

professionals que fan feina dins la sanitat pública de les Illes

Balears, també amb els recursos que han tengut des de

l’Hospital de Manacor han estat referents en molts d’àmbits i

han estat premiats i s’ha fet molta feina. Per tant des d’aquí

també volem agrair-los la tasca que s’ha duit a terme.

Respecte del Pla director, jo aquí tenc dividides les fases,

les diferents fases. Segons tenc entès el cost de la primera fase

és d’uns 3.550.000 euros, però segons també em varen dir el

muntant total era d’uns 81 milions d’euros. M’agradaria que

m’ho confirmàs.

El tema dels vehicles, dels aparcaments, també m’agradaria

saber la seva gratuïtat, supòs..., pel que he vist a les fotografies

tot el pàrquing actual no es modifica, per tant seguirà essent el

mateix i s’incrementen aquestes 360 places.

Jo, davant... parlant amb gent que fa feina a l’hospital i amb

usuaris, però sobretot amb el personal que són els que realment

hi són cada dia, el que és molt important per a ells és el tema de

la ressonància magnètica perquè han de derivar a Son Espases,

a Inca o a Palma, a la Planas. El tema de l’ampliació de l’espai

d’urgències, tenc coneixement que dia sí i dia també als

passadissos hi ha gent, el dia que vostè i la presidenta hi varen

anar, el dia abans varen fer les mil meravelles perquè no

trobàssiu gent als passadissos i al cap d’un parell d’hores, per

no dir l’endemà, n’hi va tornar a haver, vull dir que és una

realitat diària. Per tant, s’hi ha de fer molta feina.

El tema de l’ampliació dels llits d’hospitalització,

actualment a la quarta planta hi ha la meitat de la planta que

està tancada, em dirà per ventura que és per la reforma dels

banys, però és que cada any hi ha la reforma dels banys i quan

s’acabi a aquesta quarta s’anirà a la tercera... ja li vaig fer una

pregunta també en plenari al Parlament que pel tema de les

vacances no haurien de tancar plantes d’hospitals perquè són

necessitats que en estiu a més s’incrementa la població flotant

i per tant s’incrementa també la necessitat.

El tema de l’ampliació de les consultes externes, també és

un tema que demanen des de sempre perquè estan molt limitats,

com vostè ha dit s’ha incrementat el personal, vull dir els

metges professionals i les consultes que hi ha.

Els aparcaments també és un tema que preocupa, sobretot

preocupa quan vas allà i veus gent major que ha de caminar una

bona estona perquè no hi ha aparcament.

El tema de la pluja, podem donar gràcies que enguany

gairebé no ha plogut perquè els vídeos que circulaven a l’any

passat sí que és cert que va ploure quan estava l’estructura

oberta per les reformes, però es va triar un mal moment perquè

normalment per les primaveres hi ha moltes pluges i era de

vergonya la quarta planta d’aquell hospital i no només la

imatge, sinó els danys que la pluja filtrada va fer.

Com he dit el tema de les gratuïtats de les plantes i el tema

de la temporalitat, ha dit que si tot va bé es podrà adjudicar la

primera fase i començar en el primer trimestre del 2017. Jo,

sincerament, abans de concessionàries... i fermar-nos, i li som

sincera, i com a usuària de l’hospital som la primera que

m’agradaria que estigués acabat ja, però per no fermar-nos amb

concessionàries m’estim més que estiguin sis anys, set a acabar-

ho, però que ho facin amb els pressuposts i que es vagi fent així

com toca i no frisar i fer-ho malament. És un comentari que li

faig a nivell personal, però consider que és molt important.

Res més, m’agradaria que em contestàs el que li he demanat

i en tot cas en el torn de rèplica ja li ho demanaria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. També vull agrair la seva presència i la

del seu equip evidentment, realment el fet d’intervenir tant tard

fa que moltes preguntes que tens ja s’han fet. Sí que

m’agradaria que expliqués una miqueta millor el tema que el

personal s’ha implicat en tot el tema del nou projecte perquè

entenc que si hi ha hagut una implicació del personal, tot i que

m’han agradat molt les preguntes del Sr. Serra respecte al tema

de la distribució perquè potser un quan no és professional de la

salut no hi va a pensar en el tema de les distàncies, que estigui

més prop, que pugui facilitar la feina.

També m’ha agradat la pregunta que ha fet la senyora.... ai!,

... 

(Se sent una veu de fons que diu “Seijas”)

...Seijas, perdó, sobre el tema de les energies renovables,

crec que és un bon moment per començar a introduir-les i més

tenint en compte que aquest govern fa una aposta clara per les

energies renovables.

I el tema de la concessionària també, perquè tampoc no

m’ha quedat clar si realment ho assumirà tot la conselleria, el

disseny i les obres, perquè compartesc l’opinió de la Sra.

Sureda també que, si les podem evitar, millor que millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la Sra. Diputada Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias también a la Sra.

Consellera y al equipo por venir de nuevo a comparecer,

nosotros realmente creíamos que se iba a tener ya algo más

concreto en esta comparecencia, nos ha faltado la

temporalización de las cuatro fases, su inicio y su final. Ya

sabemos que siempre puede ser aproximado, pero está bien
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saber la duración de las obras cuando uno empieza a hacer

algún proyecto tan grande.

También nos gustaría saber el coste aproximado de cada

fase. También de qué partidas presupuestarias ya que uno tiene

preparado una temporalización... qué presupuesto, cada año, se

tendría que reservar para este gran proyecto.

También desde Ciudadanos nos gustaría si se pudiera

cambiar un poco la manera de hacer las comparecencias,

pensamos que según lo que ha expuesto... yo por ejemplo que

no pertenezco al mundo de la medicina me gustaría tener al

menos un día antes algo de lo que se vaya a exponer para poder

comentar las posibles dudas que puedan surgir y no en una

comparecencia que creo que así realmente no se resuelve... es

una comparecencia que está bien, pero sería mucho más eficaz

y eficiente si se pudiera entregar antes algo para que podamos

preguntar.

También me gustaría comentar... claro, no tenemos datos de

por qué cuesta 81 millones de euros, creo que todo el hospital

de Inca, toda la infraestructura del hospital de Inca costó 58

millones de euros y toda la infraestructura del hospital de

Menorca 57 millones de euros, entonces... bueno, son 81

millones de euros, pues sinceramente creo que... no sé si es

mucho porque tampoco tenemos dónde se va a invertir, pero sí

que llama la atención la diferencia siendo una reforma, aunque

sea bastante amplia.

Después también comentar que aunque agradecemos mucho

esta comparecencia, al ver que era únicamente acerca de los

planos, nos parece realmente un poco... una comparecencia

propagandística en período electoral.

Y bueno, nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Diputada Maria José Camps, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En primer lloc vull donar la benvinguda a la consellera i al seu

equip, ja són com de la família i es troben a casa seva en

aquesta comissió perquè és cert que compareix moltíssim.

Estic contenta que ho hagi explicat amb un to realment

positiu perquè ha dit que era molt satisfactori per a vostè poder

comparèixer en aquesta comissió per poder donar-nos, als

diputats que tenguéssim aquelles necessitats i inquietuds, totes

les explicacions que fossin necessàries en aquest projecte que

ens ha exposat i a la vegada retre comptes d’aquelles tasques

que des del Parlament també li hem anat donant, perquè és cert

que va comparèixer ja per explicar l’estat de l’hospital, vàrem

debatre en aquesta comissió una proposició no de llei a la qual

s’ha fet menció, que la va defensar la Sra. Sureda, i igualment

al pressupostos també hi ha una sèrie d’obligacions que aquest

parlament va esmenar i va afegir en relació a aquest tema.

Per tant, entenc la seva satisfacció perquè realment

comparèixer amb els deures fets a un li dóna molta credibilitat

i molta seguretat.

Entenc que realment és la segona presentació que fa, la

primera la va fer als professionals, allà hi havia els mitjans, els

mitjans varen posar damunt els papers dels diaris i varen dir per

televisió, idò el que varen dir, però òbviament no es pot

comparar amb la presentació que ens ha fet avui.

Crec que realment les formes han canviat, ha canviat la

manera de fer del Govern, vull recordar..., ja sé que al Sr. Serra

no li agrada i no ho comparteix amb mi, però ja és normal que

no estiguem d’acord, el contrari potser em preocuparia. El

conseller Sansaloni va demanar, si no tenc malentès, però igual

o més, però bé, en fi, les dades que he pogut trobar una

compareixença per explicar sobre la radioteràpia i realment no

es va arribar a convocar mai la seva compareixença, perquè no

només depèn del conseller comparèixer sinó també del propi

parlament i del temps que té aquest parlament i va arribar a

decaure, per la qual cosa no va comparèixer.

No contestaven les preguntes que li feien els diputats de

l’oposició i realment l’anterior legislatura sí que ens vàrem

haver de témer de moltes coses que feia el Govern pels mitjans

de comunicació, desgraciadament, furtant a aquest parlament

la seva tasca.

Aquí entenc que tots els diputats tenim l’oportunitat de

demanar-li a vostè en primera persona, que és la consellera, és

la màxima responsable de la conselleria, per aquest projecte

que ens presenta i aquelles qüestions que no tenim clares com,

per exemple, les distàncies o el pagament o no de l’ús que es

farà dels pàrkings. 

No puc compartir de cap manera que la crisi sigui sinònim

de desinversió, perquè realment també vostè ho ha dit, les

decisions que un pren condicionen el futur i amb un pressupost

per limitat que sigui un pot decidir gastar-se els doblers amb

unes coses o amb unes altres. Òbviament aquestes decisions

condicionen i molt el futur. 

D’aquí és culpa que l’actual hospital de Manacor es trobi en

l’estat que es troba? Idò, no ho sé, podria ser això objecte

potser d’una altra sessió d’aquesta comissió, però bé, el

portaveu del Partit Popular demana, per favor, que no tornem

a mirar cap al passat, però ell s’ha passat bona part dels seus

llargs dotze minuts, que crec que li hem permès, a exposar, a

mirar precisament el passat, i ell s’ha anat bastant més enllà del

passat que jo acostum a mirar perquè jo mir aquests darrers

cinc anys ja dels quatre anteriors del Govern Bauzá, el portaveu

del PP s’ha remuntat a 2007.

En qualsevol cas, pens que ara ens trobam amb un hospital

semi aquàtic, perquè quan plou la quantitat d’aigua que entra és

important, el 2011 no hi havia aquesta situació, per la qual

cosa, bé, el no actuar des del 2011 fins ara realment ha suposat

un empitjorament greu de l’estructura. 

Només he de recordar, per mirar una mica en el passat i no

em fixaré en la legislatura Bauzá sinó que aniré una mica més

enrera, el 2011 hi havia un pla director, s’havia adjudicat
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provisionalment el concurs d’ampliació i remodelació de

l’hospital que ha dit la consellera que no es va prioritzar, jo

crec que ha estat molt benèvola a dir que no es va prioritzar

perquè realment el que va fer el PP, el Partit Popular, va ser

tornar enrere aquesta adjudicació que ja hi havia. Òbviament no

es va prioritzar, però és que es va tornar enrere una feina que

ja estava feta. No sé si va ser perquè dels tres consellers que

varen passar per la conselleria no es varen arribar a entendre o,

bé, perquè emparats en la crisi es prenien decisions bastants

perjudicials per a la salut d’aquesta comunitat. 

El no manteniment és sinònim de retallada, el no

manteniment en aquest cas de les infraestructures és sinònim de

retallar l’estat de benestar que a la vegada també és sinònim de

mala gestió de recursos públics i a la vegada també de sinònim

d’una major despesa a mig i llarg termini. Ara li toca a vostè

invertir 80 milions o 81 milions d’euros quan potser la inversió

aquesta no hagués estat tan important fa uns anys enrere. 

Per tant, he de concloure que la inacció del Partit Popular

en aquesta comunitat li surt molt cara perquè la desinversió

d’un 50% en el manteniment que hi va haver en l’anterior

legislatura, no aplicar aquest pla director, no mantenir aquesta

adjudicació provisional i continuar l’ampliació i millora

d’aquest hospital, la conclusió a la qual arribam és que, i aquí

la Comissió de Salut com que hi treu molt dir-ho, que el Partit

Popular és nociu per a la salut d’aquesta comunitat. 

Al Sr. Serra li preocupen molt les distàncies, ha fet una part

de la seva intervenció també parlant de les distàncies d’un lloc

a un altre. Pot ser també un altre element circumstancial que li

hagués pogut preocupar seria el temps, el temps que s’ha perdut

i que no s’ha fet res en aquest hospital deixant que es deteriorés

d’aquesta manera. 

Quant als objectius crec que ens ho ha presentat de manera

gràfica, que és com s’entén millor, és realment una reforma,

però no una reforma per aclarir, per posar-ho més guapo o per

fer-li net un poc la cara a l’hospital. Ja veim que les

intervencions que es varen fer en el sostre perquè no entrés

aigua, idò, no han estat suficients ni efectives. Realment vostè

amb el projecte que ens presenta duplica gairebé la superfície

de l’hospital, la qual cosa és construir un hospital annex al que

hi ha, per dir-ho d’alguna manera. Vull dir, no és només una

ampliació sinó que... una simple ampliació sinó que ens posam

sobre la planta, duplicar la planta gairebé existent. 

Quant al tempus que li hem demanat si ens ho pot explicar

perfecte, però jo entenc que no estant encara licitada l’obra és

mal de fer poder calcular aquest tempus perquè serà una de les

condicions que es posaran, però en fi, si vostè té resposta, idò,

estarem encantats que ens ho pugui contestar. 

Les prioritats que ha posat damunt la taula, idò, òbviament

s’ha de conjugar temps pressupost i també aquestes necessitats

assistencials perquè les necessitats que ens ha explicat que té la

zona de Llevant de Mallorca realment no es poden deixar

d’atendre perquè es facin aquestes obres, per tant, s’ha de

començar per allò que es considera prioritari en aquest cas. 

Per tant, l’hem de felicitar també perquè aquest projecte i

aquestes fases que s’han programat hagin estat amb la

participació dels professionals aquí, igualment em vull sumar

a aquest agraïment per la tasca que han desenvolupat fins ara i

també per aquesta participació en la millora de les

infraestructures que, en definitiva, reverteixen en la millora de

l’estat de benestar d’aquesta comunitat. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon ara contestar a la

Sra. Consellera amb temps ilAlimitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

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

les seves aportacions, unes més constructives que altres, però

en qualsevol cas gràcies per totes. 

A mi em sorprèn, Sra. Ballester, que consideri vostè aquest

àmbit com a un àmbit electoralista, em sorprèn, em sorprèn a

més considerablement, atesa la presència de mitjans que hi ha,

per exemple, en aquests moments. Li diré, ja que no em coneix,

que som una persona que respect profundament les institucions

i tenc un respecte i una lleialtat institucional a totes les

institucions, també a les de l’Estat tot i que el ministre em fa

poc cas, però intent sempre respectar les institucions. 

Com dèiem abans, idò, hem fet una única presentació i

prèviament a aquella presentació es va demanar la

compareixença aquí, en el Parlament, el 17 de maig, i es va

explicar als professionals dia 8 de juny i avui és dia... 15?, dia

15 de juny.

Dit això, que no deixa de ser una anècdota dins un projecte

d’aquesta envergadura i d’aquesta importància, idò, vull fer

alguns comentaris, per suposat. Agraesc molt també el valor

que es dóna als professionals, vaig intentar transmetre aquesta

valoració també com a membre del Govern i entenc que també

com a representant d’aquesta institució als professionals de

l’Hospital de Manacor. Crec que és un dels hospitals més

estimats, estan totes les localitats, excepte Sineu...

(Pausa de la intervinent)

Sr. Reus, que no em recordava del seu llinatge, que ens

faltava Sineu, però Sineu ha mantingut una població, o sigui,

una part de la població s’ha mantingut a l’Hospital de Manacor

i l’altra població ha passat a Son Llàtzer, però la resta crec que

és tota la Comarca de Llevant la que ha tengut l’hospital des del

moment de la seva obertura. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Perdona...Ah! Santa Margalida, Santa Margalida...és d’Inca,

sí, ara ho tenc.

Com deia, volem agrair als professionals, perquè és cert que

amb aquesta pressió assistencial han donat el millor d’ells

mateixos, i tots els municipis estimen molt aquest hospital, que

és gràcies a la seva feina amb les dificultats que hi ha.
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Intentaré anar donant resposta com a mínim a les preguntes

que han anat fent. En relació amb la Comissió de participació

ciutadana, sí, n’hi ha una, també, una més de tot el volum de

comissions de participació que tenim, que ja sé que per escrit

es va contestar una altra cosa però jo he de dir el que hi ha, i el

que hi ha és que tenim comissions de participació ciutadana -la

de Manacor no s’ha deixat de fer, tampoc durant el temps del

PP, ara li agradarà que digui això- on es rendeixen comptes

dels resultats de l’hospital.

Les distàncies. A veure, les distàncies entre..., hi ha

distàncies que són importants, però a Son Espases no els varen

importar molt les distàncies; jo cada vegada que hi vaig són

500 metres de passadís, i així anam, però està pensat, jo pens

que està ben pensat. Urgències i consultes no ho veig tan

important, però per exemple aquí es veu urgències i l’àrea de

raigs. El que s’amplia s’amplia per fora, però s’amplia a la

mateixa zona de raigs, i la ressonància magnètica nova està

també aferrada a raigs, tot a la mateixa planta; per tant la

distància és mínima. La UCI i el quiròfan estan al mateix nivell

i hi ha uns 15 metres de passadís, o sigui que tampoc no és una

distància important.

A veure, després sobre el model. Crec que és un tema

important i és un tema que també hem valorat i que sabem que

probablement faríem més via si fos un model de concessió,

però hem abandonat aquesta idea perquè pensam que..., o sigui,

el més important és poder fer l’hospital per fases i que aquesta

primera fase sigui la urgència, la urgència i la ressonància

magnètica, aquestes dues coses que siguin ja a la vegada; i

efectivament és una molèstia important per a la població haver-

se de desplaçar a altres hospitals per fer-se una ressonància

magnètica avui per avui, i a més, clar, tendrem una de les

ressonàncies magnètiques probablement més modernes, ara, de

tots els hospitals, és el que passa amb la tecnologia. Això es

farà a la vegada, i ho feim amb recursos propis. Ja es va tenir

en compte per al pressupost d’enguany, i poder fer el pla

director no té cost, amb els nostres professionals, però sí el pla

arquitectònic, i això ja s’ha pressupostat.

Ara, ja que parlam de cost, el cost que em demanava la Sra.

Sureda de la part de la urgència, efectivament són 3.300.000,

d’urgències, però si afegim la ressonància magnètica, que està

en aquesta mateixa fase, són 4,5 milions aquesta primera fase,

que seria urgència més el que hem dit, urgència més els

magatzems, etc., el que hi ha a la primera fase, i la ressonància

magnètica.

Per tant, com que l’obra serà pròpia i l’anirem fent amb

pressupost propi, els aparcaments seran gratuïts.

L’accessibilitat, com he dit..., cada edifici nou, perquè no és

una reforma..., hi ha una reforma de l’edifici vell, per dir-ho de

qualque forma, però a la vegada hi ha la construcció de molts

d’edificis, de diversos edificis nous; per tant cada edifici nou té

un aparcament, i ara per exemple aquest edifici nou..., clar, i se

suposa que les persones que vagin a aquest edifici que ara està

en blanc aparcaran aquí i podran anar a les consultes, als

gabinets, a la unitat d’hospitalització d’aquest edifici; per tant

està garantida l’accessibilitat. El vestíbul quedarà en aquesta

zona d’aquí i també hi ha dues plantes d’aparcament subterrani,

per tant es pujarà directament des de l’aparcament subterrani al

vestíbul de l’hospital. L’accés a urgències és el mateix que hi

ha ara. Ara els cotxes van per aquest camí, l’accés a urgències

està en aquesta zona i continuarà estant a la mateixa zona.

Després, quant a..., perquè crec que és la darrera pregunta

que m’ha fet el Sr. Serra, avui presentam el Pla director, el pla

de reforma i l’ampliació, no parlam ni de nous serveis ni de

nous professionals que es posaran en funció de les necessitats,

o sigui, el cost de què parlam de les quatre fases és el cost

d’obra.

Quant a l’estalvi energètic, evidentment, la Sra. Sugrañes

em demanava..., teníem preguntes, hi ha un codi ètic

d’edificació que és obligatori i per tant se seguirà aquest codi

tècnic d’edificació i les mesures que resultin, però de cada

vegada més està més estipulada la manera de poder aconseguir

aquests estalvis energètics. Per tant tot el que puguem

incorporar com a mesures d’estalvi evidentment ho

incorporarem, si no continua Montoro on és, perquè, per

exemple, un dels motius de no poder fer la central de Son

Espases, o la que donava llum a Son Espases, fins i tot la

cogeneració, està aturat per l’Estat espanyol, no per aquesta

comunitat autònoma.

Després em comentava la Sra. Sureda el tancament

d’unitats. És cert que com moltes vegades succeeix el moment

ideal per fer reformes és l’estiu, per pressió assistencial, perquè

tenim molta pressió a urgències..., o sigui, més pressió, tal

vegada, a urgències a determinades zones, però normalment,

normalment, si la patologia es manté durant els anys no hi ha

tanta pressió a les unitats d’hospitalització i és quan s’aprofita

per fer obres de millora o de condicionament necessàries. En el

tema dels llits crec que hem de pensar que tenim uns centres

sanitaris amb una flexibilitat per augmentar o disminuir la seva

capacitat, i allò important és atendre el millor possible les

persones i no tenir els milers de llits oberts cada dia, perquè a

vegades això podria ser bastant ineficient.

Com dèiem al final, més precisió en aquests moments no els

puc donar. Crec que és molta informació, molt treballada; els

professionals han participat a definir les necessitats, però ara

hauran de participar també en els plànols, en els dissenys dels

espais i els condicionaments dels espais i en la distribució, amb

els arquitectes, perquè això és fonamental continuar comptant

amb la seva colAlaboració, i així també ens ho han manifestat,

que tenen aquest desig i aquesta voluntat.

I... bé, per acabar sí que diria que crec que és una millora no

només d’una infraestructura sinó de tot el que suposa un

hospital nou, perquè al final és un nou hospital que permetrà

atendre molt millor la població, per tant tendrà una millor

accessibilitat, on serà més fàcil atendre les llistes d’espera, on

la comoditat serà també molt major de la que té en aquests

moments, i continuarem fent feina en tots aquests àmbits. Ja

tenim en compte, com he comentat, el tema de la salut mental,

i també tenim en compte el canvi de model d’atenció a la

cronicitat, que implica diferents formes d’atendre, un nou

model assistencial, i per tant en aquesta planificació,

imprescindible des del primer dia, s’han de tenir en compte

totes aquestes estratègies.

Quant als terminis, és cert que el 2007-2011, que jo estava

en el Servei de Salut en aquell moment, mirin, tenint, jo crec
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que tenint les idees clares, les estratègies clares i la voluntat des

del primer moment de fer la reforma d’aquest hospital hem

tardat pràcticament un any a poder presentar aquest pla

director. Per tant, això dóna una idea que fent feina des del

primer dia, idò, no són temes senzills, que duen el seu temps i

que, per tant, idò, esperam poder veure, no com ha comentat

qualque diputat, només allò d’urgències ni molt manco sinó que

una vegada feta la primera fase i l’adjudicació de... la primera

fase la farem nosaltres mateixos amb els nostres arquitectes i,

per tant, es licita l’obra i ja està i mentrestant s’adjudica el pla

arquitectònic de la resta de l’hospital. Mentrestant es fa això,

idò, quan estigui feta que, probablement, no sabem els

terminis... jo el que no vull fer és mentir i el que no vull fer

tampoc és tirar-me a la piscina i dir que això estarà en tres anys

perquè no ho vull fer.

Per tant, crec que s’ha de ser realista i s’han de donar les

dates i els terminis que coneixem en aquests moments, però no

els de futur que en aquests moments són una incògnita. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Serra, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair a la portaveu del PSOE la

dedicació que ha tengut a la meva intervenció, tractant-me igual

que si fos una compareixença amb totes les dades que li... no ho

sé, per tant, moltes gràcies, Sra. Portaveu. Però a mi

m’agradaria que li entràs dins el seu raonament dos temes

fonamentals, i seré molt ràpid i molt breu: primera, els hospitals

no es rovellen només quan hi ha el Partit Popular governant.

Dos, per explicar la dimensió d’inversió que pot haver-hi hagut

la legislatura passada només s’ha d’anar al deute del dèficit de

l’ib-salut quan nosaltres vàrem entrar, el PP va entrar, a

governar aquesta anterior legislatura, 500 milions de dèficit Ib-

salut. Per tant, tenint present aquests dos conceptes jo crec que

a partir d’aquí el discurs segurament li canviarà absolutament.

Sra. Consellera, bé, vostè ha vengut a comparèixer a

explicar-nos el plantejament de l’hospital, molt bé, s’agraeix,

però ni ens ha explicat les fases ni ens ha definit el temps. Jo

entenc que vostè no vulgui, idò, agafar-se els dits perquè és

molt difícil, però és que ni una aproximació. Què vol dir, què

podem estar deu anys en obres en aquest hospital? Ens podria

dir, aproximadament, quan començarà la segona fase? Ens

podria dir quan començarà la primera fase que és la més fàcil?

Ens podria dir quan pensa que acabaran les obres, Sra.

Consellera? Perquè si aquesta compareixença acaba dient que

no té terminis, no hi ha terminis perquè no es vol agafar els dits

i que no ve a parlar de personal, idò, ens deixa aquí en una

situació d’absoluta desinformació, tenint en compte que agraïm

la compareixença, però el que està clar és que quan es

presenten aquestes coses ha de pensar que algú de l’oposició o

dels grups parlamentaris poden preguntar-li a vostè, quin càlcul

de personal s’ha fet i quina previsió d’inici d’obres hi ha a cada

una de les fases que ha presentat?

Per tant, Sra. Consellera, jo crec que en aquesta

compareixença hagués hagut d’aportar més dades i tenir, idò,

que nosaltres sortíssim d’aquí amb una idea de quan podrà estar

aquest hospital de Manacor fet o almenys quina previsió hi ha

d’inici de les obres.

Per tant, res més, seguirem aquest tema, Sra. Consellera,

perquè ens preocupa. Han dit, i torn a repetir, el personal ha

patit aquesta situació massa anys, estam tots d’acord que

aquestes obres són prioritàries quant a la inversió d’aquesta

comunitat autònoma i farem el seguiment oportú, idò, amb els

diferents mecanismes parlamentaris que existeixen perquè

francament la compareixença, Sra. Consellera, perdoni, però ha

estat una compareixença buida.

Gràcies per comparèixer vostè i tot el seu equip directiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No hay intervención. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, no faré cap més intervenció, només agrair les

explicacions que s’han donat. Sí que faré un comentari respecte

del termini d’execució, vull dir, 80 milions d’euros. Pels qui

sabem com està el pressupost de la comunitat i quina serà

l’evolució i quina pot ser l’evolució si no hi ha un nou sistema

de finançament, sabem que 80 milions d’euros de recursos

propis seran mal d’aconseguir. De totes maneres, crec que és

encertada aquesta primera fase, totalment assumible i totalment

prioritària que s’ha plantejat i que esperem que la puguem

veure prest.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Maria Antònia Sureda,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull agrair

a la consellera i al seu equip haver vengut a aquesta

compareixença. M’agradaria, igual que al Partit Popular, veure

si ens pot definir una miqueta els terminis, ja sé que és difícil

sobretot perquè no depèn moltes vegades de vostès, sinó dels

permisos que els poden donar, però sí que poden tenir una idea
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aproximada i és el que ens agradaria que ens poguessin dir de

les diferents fases. 

El tema de les obres a nivell d’hospitalització que també ha

dit que normalment a l’estiu no hi ha tanta demanda,

evidentment vostès ho coneixem més que jo, però referent a

l’Hospital de Manacor sí que moltes vegades ens trobam

urgències saturades i és perquè estan pendents de llits perquè

hi ha gent que ha de quedar hospitalitzada i no hi ha llits. Per

tant, en aquest hospital en concret, del qual parlam ara, sí que

sembla que hi ha les necessitats. 

Per acabar, no és una pregunta que hagi fet jo, però sí que

l’ha feta la Sra. Seijas i la Sra. Font, desprès també ho ha

matisat, és el tema de l’estalvi energètic, a veure no he sentit

que ho comentàs i si ens ho pot recordar li agrairíem. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Olga

Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, Sr. Presidente, y a la Sra. Consellera y al equipo

por venir. Comentar a ver si ya que no lo ha podido explicar

hoy si de cada fase tendrían una memoria económica hecha y

si la podrían pasar a los grupos, ya sabemos que puede ser

aproximada, pero al menos saber 81 millones cómo se han

repartido entre las fases. También nos gustaría saber, si puede

ser, ¿cómo se va a pagar, qué partida presupuestaria se va a

poner en el año que se tenga que empezar a hacer estas cosas?

Creemos que los proyectos son muy importantes, se tienen que

hacer, son necesarios, pero no es cuestión de anunciarlos, es

cuestión de saber de antemano cómo se van a pagar. 

Y respecto al respeto que usted tiene con las instituciones,

no lo pongo en duda, sin duda alguna, yo únicamente le he

comentado que, por la información que nos ha dado en esta

comparecencia, que yo la encontraba muy importante, si se iba

a hacer una comparecencia con una información completa,

sobre todo en cuanto a la memoria económica, no ha sido así y

le he comentado que me ha parecido una comparecencia

electoralista por la poca información que se ha dado a los

grupos sobre este proyecto. Nada más, es una opinión. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista la Sra. María José Camps, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vull agrair les

explicacions que ha ampliat en aquest segon torn, estic

convençuda que tornarà a aquesta comissió per explicar-nos

l’evolució d’aquestes obres quan hi hagi el projecte

arquitectònic fet, quan s’hagin licitat les obres i quan puguem

concretar un poc més sobre aquests temes de futurisme que ara

se li demana i que entenc que no té aquesta capacitat de

contestar-ho en aquest moment. 

Pens que ens ha brindat una oportunitat de poder conèixer

amb més profunditat aquest projecte, a l’anterior legislatura no

compareixien els consellers, malgrat les reiterades solAlicituds

de compareixença i malgrat les reiterades solAlicituds de

documentació i preguntes per escrit que es feien, amb la qual

cosa... bé, només demanar al portaveu del Partit Popular que

estic molt contenta que em tengui aquesta estima, avui l’objecte

no era precisament aquest, sinó el pla que se’ns ha presentat per

part de la conselleria, i crec que qui hauria de reflexionar sobre

les coses que diu és vostè mateix. Es rovellen les coses quan no

s’hi intervé i quan es deixa que es rovellin per si mateixes, quan

no es prioritzen les coses importants per als ciutadans d’aquesta

comunitat.

I el que al 2011 es va trobar el Govern del Sr. Bauzá quan

va arribar va ser una adjudicació provisional del concurs

d’ampliació i remodelació d’aquest hospital i no es va fer res.

Açò és el que varen heretar i és el que varen deixar perdre,

perquè varen decidir, d’una forma, supòs, legal, tornar enrere,

però també supòs que no devia ser gratuïta i que alguns doblers

degué costar a aquesta comunitat prendre aquesta decisió.

Per tant, no em vull estendre més, vull reiterar l’agraïment

que hagi comparegut en aquesta compareixença i només dir

que... bé, si per part d’algun portaveu les preguntes fossin més

plenes de contingut potser les respostes també ho serien. Res

més. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Contrarèplica per part de la

consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que crec que tots

hauríem de tenir molt clar per què som aquí, i jo, Sra. Ballester,

torn començar per vostè, si no sabés com s’han de pagar les

coses no seria aquí. Em sembla una irresponsabilitat per part

seva, i així ho dic i així en queda constància, no?, que pugui fer

una afirmació d’aquestes característiques. És a dir, ja sé que els

preocupen els temes econòmics, probablement també preocupa

molt al Partit Popular, miri, a mi em preocupen les persones,

em preocupen les persones una i una altra vegada, totes

aquelles persones que han quedat a la cuneta, totes aquelles

persones que han quedat sense assistència sanitària, totes

aquelles persones que estan darrere una llista d’espera, totes

aquelles persones que pateixen cada dia anar a un hospital que
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no ha estat reformat, ni ha estat mantingut, i a tants de centres

de salut..., al de Portocristo han canviat ara mateix la coberta

també perquè caia un diluvi cada vegada que plovia, és a dir,

les persones em preocupen. I farem una gestió i la fem, una

gestió eficient, i mai no ens gastarem... i acomplim el

pressupost, som el mes de juny i acomplim el pressuposts i no

ens desviam de moment del pressupost establert.

Per tant, sabem el que fem, ens dedicam a la gestió sanitària

des de fa molts d’anys i sabem perfectament el que tenim entre

mans i sabem la responsabilitat que tenim en aquests moments.

Per tant, jo no comprometré ni un sol euro d’aquesta comunitat

autònoma sense tenir les garanties de tenir-lo, i com que sabem

perfectament cap on hem d’anar des de fa ja mesos, quasi un

any, idò hi ha una part del pressupost, i si no ho sabem mirar

demanin-nos-ho que no tenim inconvenient, el pressupost del

Servei de Salut, hi ha moltíssimes partides pressupostàries, pot

ser un totxo així de gran, però no hi tenim inconvenient, perquè

així ho hem fet a més amb diferents grups parlamentaris cada

vegada que han tingut dubtes per entendre..., que jo entenc que

no és fàcil, però que no sigui fàcil no vol dir que els altres no

ho sàpiguen.

Per tant, crec que és, ja li dic, una desconsideració fer

aquesta afirmació.

Per suposat, quan es fa un pla director té un cost aproximat,

ara s’ha d’adjudicar, ja li ho he dit, les fases es podran

adjudicar sense el projecte arquitectònic de la resta del pla

director de l’hospital perquè aquesta primera fase la podem fer

nosaltres amb els nostres arquitectes, són obres relativament

senzilles i no necessitam d’altres arquitectes, però la resta del

pla director sí que s’ha d’adjudicar.

I ara els faré una pregunta i tal vegada els que hi eren se’n

recorden, sap quan va dir el Sr. Sansaloni que es posaria en

marxa la radioteràpia de Menorca? El desembre del 2015, som

a juny del 2016 i encara no tenim el permís de l’Ajuntament de

Maó. 

Per tant, és una irresponsabilitat, vull dir... a mi m’ho

podem demanar cinquanta vegades més, és igual, no contestaré,

perquè em sembla irresponsable per part dels polítics quan no

tenen la resposta o no tenim la resposta donar respostes per

quedar bé. Jo no ho faré, em sap molt de greu, jo no ho faré, i

no, no em sap greu, pens que així ha de ser.

Per tant, que començarem les obres si tenim els permisos

adients el primer trimestre del 2017, de la fase 1, se suposa

que... bé, idò aquestes obres són relativament senzilles, però

podrien estar llestes durant l’any 2017. I també se suposa que

si el projecte arquitectònic té una durada aproximada d’un any,

un arquitecte que per poder fer els plànols per a altres hospitals,

així tenim l’experiència, però depenem de l’arquitecte, idò

també a finals del 2017 podria començar la fase 2.

El pressupost del Servei de Salut, malauradament teníem un

pressupost per a inversions de 50 milions d’euros l’any 2011 i

en aquests moments tenim un pressupost de 25 milions d’euros.

És un pressupost que s’ha reduït a la meitat, però cada any

disposam de 25 milions d’euros per fer front a reformes o per

fer front a nous centres, etc.

A més, tenim compromís de... compromís o tenim la

voluntat de cercar nous finançaments i de cercar aquestes fonts

de nou finançament per poder finançar aquestes obres o part

d’aquestes obres. Per tant, és també un tema en el qual

treballam molt per intentar aconseguir no només finançament

per a aquest hospital, sinó per a altres que, com deia el Sr.

Serra, també són molt necessaris.

A mesura que s’adjudiqui el pla arquitectònic... que

comenci la fase 2, idò tendrà un termini que quan l’arquitecte

digui... idò serà un determinat, idò es començarà la fase 3 i a

partir d’aquí quan acabi es començarà la fase 4. 

Jo no donaré dades més concretes perquè no puc en aquests

moments, m’agradaria, entenc la seva preocupació, però ara no

les puc donar. 

Ara, els asseguro que quan tenguem el pla arquitectònic, el

projecte arquitectònic fet puc tornar a comparèixer amb el

detall que sigui necessari o amb el detall de què disposem en

aquell moment, perquè com els deia al principi comparèixer per

a mi no és un problema, sinó un acte de responsabilitat, amb la

informació que tinc, uns la poden trobar millor, uns altres

pitjor.

Nosaltres pensam que l’obra de major envergadura

probablement que facem en aquesta legislatura en aquesta

comunitat autònoma que serà l’Hospital de Manacor a tots els

nivells es mereix una compareixença tot i que sigui en una fase

inicial i no tenim cap problema a continuar donant informació

respecte a això. 

Així ho hem fet i així ho continuarem fent, mostrant una

manera diferent de governar, com deia la Sra. Diputada del

Partit Socialista, amb què pretenem impregnar de valor les

institucions i els projectes, que es vegin projectes treballats,

planificats, realistes i governar amb transparència que és el que

ens interessa. 

Com que no tenim problemes per comparèixer, jo estic i

estaré sempre a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair la presència de

la consellera i del seu equip.

I s’aixeca la sessió.
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