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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i els
demanam si es produeix qualque substitució.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president. Damià Borràs substitueix Maria José Camps.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Silvia Limones substitueix Xico Tarrés.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Vull fer un comentari abans de passar a la
compareixença, i és que la Sra. Marta Maicas va presentar un
escrit que era la portaveu del Grup Podem dins la Comissió de
Salut i que, per tant, presentava la seva dimissió com a
secretària de la Mesa d’aquesta comissió.

El president, jo, suggeresc retirar aquest punt de l’ordre del
dia, que era l’elecció del nou secretari, perquè allò lògic era
que fos un membre del Grup Parlamentari Podem que assumís
la presidència, però donat que en aquests moment no és present
a la sala i no tenim cap pressa, ho podem deixar per a la
següent sessió. Estan vostès d’acord?

Compareixença RGE núm. 1950/17, de la consellera de
Salut, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió
de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre la situació de les infraestructures
sanitàries a les Illes Balears.

Idò passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix
en la compareixença RGE 1950/17, de la consellera de Salut,
sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió de Salut
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
la situació de les infraestructures sanitàries a les Illes Balears.

La Sra. Consellera Patricia Gómez ve acompanya pel Sr.
Juli Fuster Culebras, director general del Servei de Salut; el Sr.
Manuel Palomino Chacón, secretari general del Servei de Salut;
el Sr. Atanasio García Pineda, director assistencial del Servei
de Salut; el Sr. Francisco Cárceles, coordinador de llistes del
Servei de Salut; i el Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic de la
conselleria.

Té la paraula la Sra. Consellera sense limitació...

EL SR. SERRA I FERRER:

President, crec que s’ha equivocat.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó? Bé, el Sr. Balanzat, sí, és vera, no està apuntat aquí.
Ho sent molt, perdoni. Director gerent de l’àrea d’Eivissa i de
Can Misses.

Té la paraula, Sra. Consellera, quan vulgui, sense limitació
de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Bona tarda a tots i a totes. Moltíssimes gràcies, equip, per
ser aquí, i senyors i senyores diputades també moltes gràcies
per la seva presència. 

Començam aquesta compareixença o aquesta intervenció
perquè, bé, a la compareixença entenc que hi ha dos temes, un
posa informar amb relació al control sobre la concessionària de
l’Hospital de Can Misses a la vista del darrer cas de
proliferació d’insectes en els quiròfans d’aquest centre, així
com de la situació que en general tenen les infraestructures
sanitàries a les Illes Balears. 

Bé, idò això jo entenc..., bé, entenem que hi ha dos temes.
També la formulació de la... pregunta o de la intervenció, de la
compareixença, he de dir que no foren insectes detectats als
quiròfans, perquè com que ja sabem l’insecte..., es varen trobar
inicialment set mosques al bloc quirúrgic, com ja vaig explicar
en Ple de dia 1 de febrer, i entre les mesures adoptades de
prevenció i seguretat es va decidir suspendre l’activitat
quirúrgica programada durant dos dies, dijous i divendres. I
l’altra compareixença es refereix a la situació general de les
infraestructures sanitàries de les Illes Balears. Tenim temps,
però no abusaré, Sr. President. El que passa és que el títol és un
poc genèric, i pensam que sí que és un tema súper important i
una bona oportunitat per explicar que aquest govern té una
aposta ferma per la inversió en infraestructures, per tornar a
invertir tot allò que es va desinvertir l’anterior legislatura.
També s’ha de tenir en compte que hi ha 162 centres entre
centres de salut i unitats bàsiques, i 10 hospitals. Per tant la
informació pot ser bastant extensa.

Vull recordar que totes les decisions tenen conseqüències,
les retallades també, i la pèrdua de drets, també, però una de les
parts més visibles era la desinversió en salut, que afecta
lògicament d’una manera molt directa les infraestructures. Són
recursos públics per garantir l’atenció sanitària que pensam que
han d’estar en bona qualitat per poder garantir els serveis a què
tenen dret els ciutadans i les ciutadanes.

En relació amb els insectes, els informes tècnics determinen
que l’origen va estar situat en el segellat del forjat sanitari que,
juntament amb les condicions d’una temperatura elevada i
molta humitat varen provocar que aquesta espècie es reproduís
de manera inusual. Es varen detectar set mosques a
l’avantquiròfan i una mosca... o sis i una, perdonin, eren set, sis
a l’avantquiròfan i una mosca a un quiròfan. Davant la
presència es va informar, el primer de tot que es va fer és
informar la concessionària, que és l’empresa responsable;
també exigir-li solucions, i per suposat responsabilitats, i
després, davant un fet que pot alterar la seguretat dels pacients,
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el que es fa és demanar un informe a medicina preventiva i
medicina preventiva va fer una sèrie de recomanacions que es
varen seguir, va explicar com actuar en aquests casos, i
aquestes recomanacions es varen seguir. Una de les
recomanacions era suspendre l’activitat quirúrgica. Com que
per a nosaltres i per a la població és una mesura que pensam
que és delicada, però que preval la seguretat dels pacients, idò
es va donar una resposta immediata a aquesta situació que es va
resoldre pràcticament en 24 hores, perquè es va informar la
població amb absoluta transparència, i una vegada que es va
localitzar el focus de manera correcta es va fumigar amb
biocides i 12 hores després es varen netejar totes les
superfícies. Vostès saben que els insectes mentre volen no són
un perill, el problema és si toquen les superfícies; per tant allò
important és desinfectar les superfícies, com es fa habitualment
entre intervenció i intervenció.

És obvi que si hi ha hagut un defecte de segellat de la zona
quirúrgica s’han de demanar les responsabilitats pertinents, i
per aquest motiu s’ha obert un expedient informatiu a la
concessionària per tal d’aclarir un poc aquesta situació.

He de recordar, quan demanen responsabilitats, que la
recepció de l’obra es va fer la legislatura passada, fa ara
aproximadament dos anys, dos anys i mig, i que el que
necessiten els ciutadans són solucions, i pensam que en aquest
sentit des de la Gerència de l’àrea d’Eivissa i Formentera es
varen prendre totes les mesures de manera molt ràpida, i crec
que s’ha de felicitar també l’equip directiu i els professionals
que han fet possible que aquesta actuació hagi estat tan ràpida
per solucionar el problema. I a la vegada volem demanar
disculpes a les tres persones que han hagut de ser traslladades
a Mallorca per ser operades aquí a Mallorca, i... i el nostre
compromís en aquest moment, que no promesa, compromís,
com vaig dir ahir, era reprogramar les persones que s’havien
ajornat les seves intervencions quirúrgiques el més aviat
possible, i així ho vàrem fer. He de dir que la majoria, el 90%,
ja s’han resolt; dia 10 de febrer es va resoldre, el 90% de
pacients ajornats ja estan operats.

I en aquest sentit crec que el tema és bastant clar, és bastant
transparent. Hem informat en tot moment des de l’hospital i des
del Servei de Salut, i hem actuat en conseqüència sense més
inconvenients per a la població.

Quant a la segona part, d’infraestructures, ja hem parlat de
les infraestructures d’Atenció Primària, ha estat presentat el pla
fa relativament poc temps, vaig comparèixer per parlar de
l’ampliació de l’Hospital de Manacor i el nou hospital de
Manacor, crec que són dos exemples que reflecteixen, com deia
abans, una vegada més que la desinversió en salut ha acabat i
que... aquesta manca d’inversió, evidentment, s’ha de
recuperar.

Avui per exemple..., o sigui, en relació amb el que deia
abans, que les decisions tenen conseqüències i no només la crisi
i no només la manca de pressupost, vull posar un exemple, avui
he estat amb una sèrie de professionals d’Atenció Primària que
em deien... un metge de família, en concret, em deia que s’han
torbat sis mesos a arreglar un fluorescent de la seva consulta,
la llum és imprescindible, i ara diran, per què dic això? Idò
perquè hi va haver una decisió i aquesta decisió va ser eliminar

la gerència d’Atenció Primària, és a dir, no donar cap
importància a Atenció Primària, cap importància. Per tant, va
desaparèixer la gerència d’Atenció Primària i es va passar la
gestió dels centres de salut als centres hospitalaris, als
hospitals. Els hospitals, a la vegada, tenen contractes de
manteniment amb empreses que es varen produir en aquell
moment i, per tant, ara, un any i mig després, nosaltres hem
estat recuperant tots aquests contractes a mesura que han anat
finalitzant, hem anat recuperant el manteniment dels centres per
part de la gerència d’Atenció Primària. 

També he de dir que es va eliminar la gerència d’Atenció
Primària i quan va tornar el conseller Martí Sansaloni es va
tornar posar en marxa perquè es va veure clarament que era una
decisió equivocada.

Però les decisions tenen conseqüències, perquè per exemple
en aquell moment es varen fer aquells contractes de
manteniment que no es poden eliminar d’avui per demà ni del
dia a la nit i ara patim encara les conseqüències d’aquelles
decisions. Per això és tan important pensar en les decisions que
prenem en tot moment.

També la desinversió va afectar moltíssim el manteniment
dels centres de salut però, com no pot ser d’altra manera, a
hospitals com l’Hospital General, l’Hospital Joan March,
hospitals que tenen molts d’anys, que els han passat molts
d’anys per damunt i que tenen moltes necessitats. Com no
l’Hospital Verge del Toro que es va intentar retornar a la
Tresoreria de la Seguretat Social i el primer que varen fer quan
ens vàrem incorporar va ser aturar aquesta reversió o la no
posada en marxa de la reforma de l’Hospital Son Dureta que
també estava prevista. Ja dic, totes aquestes decisions, idò
tenen conseqüències.

És més, continuant un poc amb el... perquè m’he quedat
prou impactada, no?, hi ha reunions que impacten més que
altres, no?, però quan estàs prop dels professionals, els
professionals avui, eh?, professionals en general, vull dir, no de
cap partit polític ni tenen a veure amb la política, professionals
que fan feina, em deien que el mal que s’havia fet en aquests
darrers quatre anys ens torbarem probablement vuit anys a
recuperar-ho, i és molt de temps. D’aquí que de vegades no
puguem anar a la velocitat que nosaltres mateixos sabem que
seria la idònia o que ens agradaria a tots.

Vàrem apostar per Atenció Primària des del primer dia.
Hem incrementat el pressupost en dos any més d’un 20%, crec
que és la primera mostra de recuperació per a Atenció Primària,
que s’ho mereixia, perquè va ser amb aquestes decisions de
retallades una de les més afectades juntament amb la salut
pública, i amb aquest increment de pressupost també hem
valorat fer inversions en Atenció Primària.

Els posaré una presentació perquè és prou més visual i està
més resumit i per no allargar-me, perquè són molts de centres,
com els comentava abans. 

Tenim 162 centres... entre centres de salut i unitats bàsiques
a totes les illes, i això també pensam que és important poder
transmetre-ho perquè, per moltes preguntes que em facin del
ritme de les obres, idò cadascun d’aquests apartats té un temps
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i no només això, sinó que... sobretot molts no depenen només
de Salut. Llavors, sí que volíem mostrar i mostrar a la població,
mostrar al Parlament, als diputats i a la població civil que fer
una obra d’aquesta envergadura té uns terminis i uns tràmits
administratius que poden endarrerir, bé, poden retardar a
vegades, mai avançar, i en qualsevol cas tot té un temps de
procés.

Una vegada detectada la necessitat estructural del centre,
una vegada més felicitar els equips d’Atenció Primària de totes
les illes perquè s’han reunit amb tots els professionals de
cadascun dels centres i de les unitats bàsiques, ho varen fer en
els tres primers mesos en què es varen incorporar per conèixer
de primera mà les necessitats de cadascun dels centres. 

A partir d’aquí es varen detectar una sèrie de necessitats que
s’han anat prioritzant i evidentment idò..., de les obres amb més
envergadura s’ha hagut de fer un pla funcional, no?

Després s’ha de sol·licitar el terreny, el permís a
l’ajuntament, l’ha de tenir o ens l’ha de cedir, ha de cercar el
terreny, això són uns mesos també de tramitació al mateix
ajuntament. Licitar el projecte del centre vol dir treure el
concurs del projecte arquitectònic, és a dir, que es puguin
presentar els arquitectes per fer el disseny; redactar el projecte,
donar als arquitectes el temps per a aquesta redacció. Després
licitar l’obra vol dir fer un concurs per adjudicar l’obra, saben
que durant molt de temps totes aquestes passes es reduïen a
contractar directament l’obra, però, afortunadament, fa anys
que no és així, i després el temps d’execució de l’obra que té,
idò cada... depenent de la magnitud de l’obra, idò tenen
evidentment temps diferents fins a poder obrir el centre sanitari.

Per tant, el que hem fet no respon tant a la priorització que
nosaltres vàrem fer des de Salut de necessitat, és a dir, el que
era més prioritari... perquè a vegades per al que és més
prioritari no disposam de solar o s’han de fer altres passes fins
que els ajuntaments ens cedeixen l’edifici.

Llavors, hem posat per fer aquesta distinció en color
vermell els que es troben més endarrerits, diguéssim, que estan
pendents de definir l’espai o de permís de l’ajuntament; en
color taronja, l’ajuntament ja disposa d’un espai, però falta
formalitzar-ho, i en color verd, l’ajuntament ha cedit l’espai ja
al centre de salut o ja tenim el solar cedit per començar a
construir... o sigui, cedit o l’edifici cedit per reformar el centre.

Nosaltres no podem fer, que això també és un tema, perquè
et diuen... pos un exemple, no?, tot i que volguéssim en un
espai nosaltres no podríem construir, ja dic, per posar un
exemple, a Verge del Toro una escola, no?, si som Salut hem
de construir centres sanitaris, nosaltres no ho podríem fer. I
així, idò... bé, també he de dir que durant els anys 2015 i 2016,
de la mateixa manera en què ho vaig dir ahir al ple, que el mes
d’agost del 2015 el primer que vàrem fer va ser actuar damunt
les cobertes de l’Hospital de Manacor, també s’han fet
reformes a diferents centres de salut, aquí n’hi ha molts que ja
s’han pogut arreglar, aquesta foto és de... de Portocristo on
vàrem trobar, pràcticament quan ens vàrem incorporar, tot i que
és un centre quasi nou, que hi havia unes filtracions increïbles
a la part de dalt de l’edifici i s’ha tornat refer tot, s’han fet

bastants obres de condicionament d’aquest estil durant els anys
2015 i 2016.

I després dels centres de salut en color verd, és a dir, en els
que ja estam treballant, que tenim... en primera... com a
primeres actuacions, serien el de Santa Ponça on es fa una
planta nova, veim que és una... apart de les goteres que té, ha
quedat molt petit per la població que atén, a més saben que és
zona turística; el centre de salut de Can Misses, aquesta és...
s’ha de refer bastant una part de l’edifici de Can Misses vell per
posar-hi el centre de salut i aquest pressupost inclou tot
l’equipament també.

El centre de salut de Bons Aires és nou, està al recinte del
psiquiàtric, el recinte del psiquiàtric, la ciutat psiquiàtrica és
una cessió del Consell Insular de Mallorca i estaria al fons de...,
-és aquí..., (...), és aquí o és aquí?, el de Bons Aires, els dos?...
no, és que... perdonin, però és que vaig estar l’altre dia al
psiquiàtric i mirava i veia paret i ja no veia res més, dic, idò no
deu ser aquí-... bé, al fons del recinte del psiquiàtric hi ha un
espai al qual es pot donar accés des del carrer... des de General
Riera, diguéssim, no fa falta entrar pel recinte del psiquiàtric i
es faria un centre de salut nou. Probablement és el més gran de
tots, amb 6.800 m2, que d’entrada donaria cabuda a dos centres
de salut de Palma, el Centre de Salut de s’Escorxador, l’actual
Escorxador, que ara mateix és un edifici llogat, que pagam un
lloguer prou car, 212.000 euros anuals i està en males
condicions, i el Centre de Salut del Camp Rodó, que també té
28.000 targetes en centres grans i que necessita reforma també
urgent. Sembla que ha estat molt complicat fins ara, i encara no
hi ha hagut la possibilitat de trobar un solar al voltant. Per això
la proposta de fer un sol centre de salut que tendria dos centres
de salut incorporats, serien dues plantes, una per a cada un dels
centres de salut i unes urgències conjuntes on també han
participat molt els professionals en la seva definició. 

El Centre de Salut del Viver té vint anys, també té prou
necessitat de reforma a Eivissa i té un pressupost així mateix de
340.000 euros inicialment per a la reforma. 

El de Cala Ratjada també té defectes estructurals, ara ens
han deixat la planta baixa que estava buida i s’ampliarà tota la
planta baixa de Cala Rajada. 

El de Cala Millor ho reforma l’Ajuntament de Son Servera,
és un edifici seu, propietat seva, i s’amplia una planta més, es
posa un ascensor de la planta baixa a la planta primera. 

La Unitat Bàsica de Petra també ha estat fàcil d’assumir, bé,
una part de les obres les assumiria l’ajuntament i l’altra part el
Servei de Salut.

Després vendrien els que estan en color taronja, que no vol
dir que no siguin prioritaris sinó que estan pendents de les
actuacions dels ajuntaments. Aquí, idò, es poden veure, jo no
sé si fa falta... idò, Artà, Pollença, Trencadors, Es Banyer
d’Alaior, Dalt Sant Joan de Maó, Bunyola, Calonge de
Santanyí, Consell, Montuïri, Sant Joan, Santa Margalida, Sant
Llorenç, idò, són aquests que estan pendents dels ajuntaments. 

O sigui que, diputats i diputades de les zones, si volen
empènyer l’ajuntament, nosaltres necessitam tota la
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col·laboració per part dels ajuntaments per poder avançar en
aquest sentit.

Aquest seria, bé, un dels grans... treballam des del primer
dia de la legislatura, diria, i encara així i tot totes les passes són
lentes, vull dir que, per molta via que nosaltres vulguem fer,
que crec que en fem prou, no tot depèn de nosaltres. 

El d’Artà per a nosaltres és una de les prioritats número 1,
però necessitam aquesta col·laboració de l’ajuntament. El de
Calonge també estam en marxa. Sant Joan té un problema
estructural important i és que també pensam que són necessaris
i deixarem aquesta reforma prevista, però que necessitam, idò,
la col·laboració de tots és Llucmajor, Son Ferriol, Manacor i
Selva. 

Pensam que amb això milloram l’accessibilitat, la capacitat
de resolució. He dit en moltíssimes ocasions que els
professionals d’atenció primària tenen la capacitat de resoldre
el 85% dels problemes de salut de la població, però ho han de
fer en un espai confortable on la població també se senti
còmoda, on les instal·lacions siguin modernes i l’equipament
també sigui l’adient. El que diem ara, infraestructures amables
en un entorn amable i agradable.

Aquests serien els centres de salut. Després tenim, com
m’ha fet una pregunta tan ampla, Sr. Diputat, jo no... tenim, bé,
162 centres i els deu hospitals. Per resumir, a l’Hospital
General hem presentat també fa poc una reforma ambiciosa, és
un hospital construït abans de la conquesta d’Amèrica, o sigui
que al voltant de 1490 és l’hospital. Es poden imaginar que un
hospital d’aquestes característiques, un edifici d’aquestes
característiques necessita moltíssima d’inversió, per a l’any
2017 està prevista una inversió de 2 milions d’euros i 1 milió
més per a l’any 2018, i ho farem en aquests dos anys. Per a
nosaltres el model d’atenció a la cronicitat ha de canviar, hem
d’aconseguir, com a mínim, no?, idò, posar aquestes primeres
passes que siguin molt fermes i uns pilars molt fermes perquè
això no tengui volta enrere a un nou model d’atenció a la
cronicitat.

No detallaré, si després m’ho demanen els ho dic, les
actuacions estructurals de cada un dels edificis. 

A l’Hospital de Son Llàtzer hi ha un pla de renovació
tecnològica amb un import aproximat, perquè cada un dels
equipaments evidentment s’ha de comprar, però de 12,5
milions d’euros, que es va iniciar l’any passat. Després de
quinze anys d’ús de determinats equipaments tecnològics, idò,
evidentment queden obsolets i s’han de renovar. Els
professionals també estan desitjant i il·lusionats amb aquesta
incorporació de nou material. 

L’Hospital de Manacor, ahir ho vaig comentar al Ple, la
primera fase de la reforma de l’hospital, que té un cost
aproximat de 3,5 milions d’euros, idò, comparam la
ressonància magnètica i les urgències, hem tengut algunes
dificultats de permisos que ens han endarrerit uns tres mesos,
els hem pogut solucionar en aquests moments i és un poc el
retard que duim en la posada en marxa de les obres, però ara
mateix està licitat... està en concurs el projecte arquitectònic.

A l’Hospital d’Inca s’estudien diferents alternatives, però
són obres tal vegada més petites.

L’Hospital Mateu Orfila, com saben, disposarà d’un nou
servei de radioteràpia, que esperam es pugui posar en marxa a
principis de 2018, i millorarem la zona d’urgències. Tenim
l’avió ambulància 24 hores que també la població... jo cada
vegada que vaig a Menorca no hi ha persona que no digui que
està contenta de l’avió. Esper que no s’hagi d’utilitzar molt el
vespre, però és vera que la sensació és que dóna molta més
tranquil·litat. 

A Verge del Toro està ja rebent els informes d’estructura de
l’edifici, de l’estat de l’edifici, els informes d’enginyeria de
l’estat de l’edifici. Els completarem, però està ja en una
disposició també d’estudiar un pla director per... un pla
funcional per a aquest edifici. 

A Can Misses vell, idò, també es va presentar la reforma de
les diferents àrees, hem canviat, hem ampliat en aquesta
primera fase per les necessitats que tenim d’atenció a les
persones cròniques de 30 a 60 llits d’atenció a la cronicitat per
poder també atendre pacients pal·liatius, pacients de
convalescència, de rehabilitació, etc. 

A Formentera tenim prevista l’obra de la TAC a l’any 2017. 

Son Dureta, ja saben que la presidenta va fer l’anunci fa uns
mesos. Per suposat és un projecte molt ambiciós que requereix
de moltíssima feina de treball de definició del pla funcional,
són quasi 80.000 m2 destinats a l’atenció a la cronicitat amb un
vessant molt ample que també té moltíssima d’història, crec que
té una pàgina d’història a la sanitat balear i que afrontam també
amb moltíssima d’il·lusió. Lamentam una vegada més, idò,
aquests quatre anys perduts amb un projecte que ja estava
previst que, com sempre dic, si hagués estat començat idò tot
això ara seria continuar i no haver de començar des del
principi. El projecte, per suposat, va molt més enllà d’una
legislatura i probablement de dues. També pensam que Son
Dureta es un referent de professionalitat i de garantia per a la
població, per tant, un orgull per a la ciutat i per molts de
motius.

A Son Espases vàrem ampliar el nombre de... bé, vàrem
destinar una zona de l’hospital a l’atenció de pacients i
familiars i acompanyants de pacients el desembre de 2016 i
tenim prevista l’ampliació, la construcció de la residència amb
12 habitacions més que, també els he de dir, passen per totes
aquestes fases que estan previstes, probablement hi ha projectes
amb més dificultat que altres i aquest probablement en sigui un.
Vàrem posar un mamògraf digital per a tomosíntesi el març de
2016, es va inaugurar la unitat de cures intensives cardíaques
el setembre del 2016. Nous equips de radiologia a urgències,
etc.

Verge de la Salut també l’hem destinat a la cronicitat, era
un hospital on només es feia atenció ambulatòria i on també de
tant en tant s’obrien llits. Ara podem dir que tenim aquests 25
llits destinats a l’atenció a la cronicitat, amb una reforma feta
els mesos que s’ha pogut tancar. Els mesos d’estiu de l’any
passat es varen reformar d’una manera important per poder
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atendre molt millor els pacients, els ciutadans, dins aquest nou
model d’atenció a la cronicitat. 

I el Joan March també durant l’estiu s’han pogut realitzar
els banys adaptats a 32 habitacions, encara ens en queden 24,
que esperam que es puguin desenvolupar enguany. Els banys no
eren adaptats i no eren còmodes les dutxes. Ara es pot entrar
amb la cadira, bé, estan completament adaptats.

Jo crec que no m’he deixat cap infraestructura, cap edifici.
Però en qualsevol cas si necessiten ampliació de qualsevol
d’ells, estic a la seva disposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies consellera. Ara toca el torn al grup
parlamentari per formular preguntes o observacions. Jo l’únic
que li demanaria conselleria és si contestarà globalment, com
sol fer, o si ho farà individualment?

Idò si ho fa globalment, donam la paraula al Grup
Parlamentari Popular, al Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair la
compareixença de la consellera i a tots els que són aquí
presents avui.

I en primer lloc i aprofitant que hi ha la presència del Dr.
Balanzat, director gerent de Can Misses, vull que consti la
felicitació de la unitat de seguretat del pacient de l’Hospital de
Can Misses, pel Premi Ramon Llull, que vull fer extensiu a tots
els que hi treballen i que demostra una vegada més la bona
qualitat de la feina d’aquesta unitat. Però també i per extensió
a tots els professionals de l’àmbit sanitari, ja ho vaig fer ahir en
ple, però vull que consti també en comissió. I a més, avui en
què el motiu de la compareixença precisament és un fet que
hauria pogut tenir repercussions encara més greus de les que va
tenir damunt la seguretat del pacient i que volem abordar, sense
un alarmisme que no cercam, però amb la necessitat de saber
totes les raons de per què es va arribar a produir un fet que va
tenir repercussió nacional.

Per això li vaig demanar la compareixença Sra. Consellera,
bàsicament per aquests dos punts que ha dit vostè, un era la
presència d’aquests insectes dins la zona de quiròfans i entre
quiròfans i l’altre l’estat de les infraestructures sanitàries, que
li agraesc aquesta informació general i per damunt de totes
elles, però precisament era per això, perquè es vinculàs aquest
fet i no fos com una crida d’atenció a qui ha de fer aquestes
infraestructures i sobretot fer-les, programar-les i dissenyar-les.

Però hi ha un fet que..., clar, supòs que una exposició oral
no dóna per molt, però sí que hi ha un fet que uneix tots aquests
fets que han passat quant a la situació de les infraestructures i
els projectes que vostè ens ha mostrat aquí i que són el tema de
concessionàries. Tema de les concessionàries que són les que
moltes vegades són les responsables d’allò que es fa i del seu

control. I d’això ja que no n’ha parlat, a mi m’agradaria
introduir-ho.

Però com que vostè me parla del passat, jo cada volta que
me parli del passat jo també li parlaré del passat, Sra.
Consellera, i com que ha introduït el tema de les
concessionàries, també li vull recordar la Llei 15/97, impulsada
pel PSOE, sobre habilitació de noves formes de gestió del
Sistema Nacional de Salut, basada en l’informe Abril,
imposada també pel socialisme i que va obrir les portes, com el
mateix títol diu, a noves formes de gestió del Sistema Nacional
de Salut. La forma de construir infraestructures sanitàries, per
exemple, va experimentar un canvi molt important, basat en la
sostenibilitat del sistema, tema que avui no tocarem. Es va
donar marc legal a la incorporació de la iniciativa privada a la
gestió pública i així es varen assolir múltiples inversions que
únicament amb els públics no s’haurien fet, almanco d’una
forma ràpida. A això li diuen externalització o privatització, el
Partit Popular li diu externalització, mantenint la definició de
públic. I l’esquerra on hi ha el PSOE més o menys, però hi és,
li diu privatització, induint a la confusió amb allò privat,
intentant dimonitzar aquesta paraula, a pesar de ser una forma
de gestió basada en una llei proposada per un PSOE estatal i
utilitzada en comunitats autònomes també amb un ampli
arrelament socialista. Fent servir el doble llenguatge de quan ho
ha fet el PSOE li ha dit externalització i quan ho fa el Partit
Popular és una privatització. Aquesta traducció és important
perquè sovint hem sentit crítiques a aquest model de gestió, per
exemple a Son Espases, perquè és un model triat pel Partit
Popular, però no a Can Misses que és un mateix model, però és
triat pel PSOE. 

La qüestió és que aquest model basa la seva eficàcia
precisament en el seu control de l’administració central, seu
Sra. Consellera, de les concessionàries de servei, per garantir
precisament la qualitat de la prestació, sigui sanitària o no sigui
sanitària. I per exemple, fets com la dimissió de la gerent de
Son Espases, això fa disminuir el control d’aquestes
concessions. Imagini’s quin efecte pot tenir si vostè ha vinculat
que la falta de la gerència d’Atenció Primària ha suposat un
retard en els canvis de llum a una consulta, doncs no li dic jo
res amb una dimissió d’una directora gerent de Son Espases el
que pot repercutir, per exemple, en el tema que vull centrar-me,
sobre les concessionàries, que per cert, he parlat de dimitir
perquè és la versió oficial, però aquí m’agradaria que ens
digués realment les raons d’aquesta dimissió, perquè hem vist
a tots els mitjans de comunicació i en molta gent amb qui
ràpidament ens hem posat en contacte, fins i tot amb algun
representant sindical, a part del que hem rebut, com dic dels
mitjans de comunicació, que això no havia estat una dimissió
pura, que aquí hi ha hagut altres coses i coses que no ens
agraden gaire i que haurem d’esbrinar, Sra. Consellera. Perquè
el fet que hi hagi un representant sindical que diu que hi havia
“una excesiva buena relación con la concesionaria del
hospital”, no ens agrada mica. I que vostè ens hagi ocultat i
hagi fet ocultisme i secretisme, per un costat, i llavors en els
plenaris diguin que són molt transparents, doncs això és una
altra de les contradiccions que nosaltres volem destacar aquí.
Perquè després d’aquesta dimissió personal han sorgit opinions
de diferent gent i hi havia, hi ha mostres que hi havia una
relació tensa amb la conselleria, una relació tensa amb els
professionals, una relació tensa amb els sindicats, falta de
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diàleg, etc. Per tant, sí que ens agradaria que ens expliqués un
poc més d’aquesta dimissió, que té molta relació amb el
funcionament dels centres sanitaris.

Però atraquem-nos a Can Misses. Vostè ha hagut de
comparèixer aquí en diferents ocasions per respondre d’una
gestió mal controlada, com en el servei de restauració. Prova
d’això, l’expedient sancionador greu que va haver d’obrir a
l’Hospital de Can Misses. Com també el va haver d’obrir greu
a bugaderia, entre altres incidents, aquests lleus. Però així i tot,
9 incidents d’aquest tipus el 2016 i a aquest hospital i que va
determinar que aquest any haguéssim de deixar d’abonar 4
milions d’euros a la concessionària per sancions. Per això una
altra pregunta que vull fer, és quantes incidències, quantes
infraccions són necessàries per rescatar una concessió? Que és
el que està estipulat en el contracte, perquè el que està passant
és massa greu, és massa greu i per tant, volem saber quines són
les mesures que vostès prendran i que és allò que està estipulat
precisament en les relacions amb la concessió.

El darrer fet greu, és que el passat 26 de gener a causa
d’una invasió de mosques, 7 de les quals varen ser senyals
d’alarma, segons vostè, 7 dels 8 quiròfans de l’Hospital Can
Misses varen ser tancats i això va ser una situació greu, com
dic, que va determinar una pregunta d’aquest grup en el plenari
dia 1 de febrer i una sèrie de preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita, entrades el 27 de gener, l’endemà dels fets i
que encara, a pesar d’encara estar en termini, però no han estat
contestades o entregades a aquest diputat i que avui en aquesta
compareixença, també sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular, té l’oportunitat de contestar-les, sense que s’entengui
amb això la renúncia a tenir-les per escrit.

I les preguntes són les següents: pot informar Sra.
Consellera de Salut de les causes per les quals s’ha produït la
presència d’insectes als quiròfans de Can Misses? Això ja ho
ha contestat, ho ha contestat tant a la pregunta com aquí, de la
seva exposició inicial.

Una altra pregunta seria, pensa la consellera de Salut
assumir algun tipus de responsabilitat per la falta de prevenció
de riscos sanitaris que han determinat la presència d’insectes a
quasi tots els quiròfans del nou Hospital de Can Misses?

Pensa la consellera de Salut assumir algun tipus de
responsabilitat davant l’anul·lació de totes les intervencions
programades des del dia que es van presentar aquestes
preguntes, o des del dia dels fets a Can Misses i que es preveu
que es mantengui almanco durant tres dies més a partir d’aquell
moment, amb la problemàtica sanitària, social i humana que
comporta?

En cas que la Conselleria de Salut no assumeixi cap
responsabilitat per la problemàtica generada per la presència
d’insectes en els quiròfans de Can Misses, pena que la
concessionària ha d’assumir la responsabilitat d’aquesta manca
de manteniment amb les greus conseqüències sanitàries i
socials i humanes que ha suposat?

Pensa adoptar la Conselleria de Salut alguna mesura legal
davant l’atemptat contra la salut pública que suposa la
presència d’insectes en els quiròfans de Can Misses i que ha

determinat el tancament total dels quiròfans amb cirurgia
programada?

Pot informar la consellera de Salut de quines derivacions
hospitalàries s’han produït com a conseqüència dels quiròfans
aquest matí -el dia que es va presentar la pregunta, com dic- per
la presència d’insectes? Indiqui a la resposta, si us plau, per
centres hospitalaris i per patologies especialitzades. Aquí ha
contestat una part en el sentit que el 10%..., el 90% s’han
intervengut ja, però m’agradaria que la contestàs.

I la darrera pregunta..., la darrera pregunta no, en queden
dues: pot informar la Conselleria de Salut de quines
intervencions quirúrgiques s’han posposat com a conseqüència
del tancament dels quiròfans aquest matí per la presència
d’insectes i no han estat derivades? Li vaig demanar que ho fes
per patologies i especialitats. Vostè avui ja ens ha dit que falta
un 10%, ha dit que havien operat el 90%; ens falta un 10% dels
pacients que es varen suspendre en aquell moment. Ens
agradaria saber també quina és la programació d’aquest 10%.

I llavors la darrera pregunta: pot informar la Conselleria de
Salut de les raons per les quals s’ha prescindit dels quiròfans de
la policlínica i evitar així desplaçaments innecessaris fora de
l’illa d’una part de la cirurgia programada i suspesa com a
conseqüència de la presència d’insectes als quiròfans de Can
Misses?, ja que després de la contestació a una pregunta de
Podem en el Ple de 14 de febrer, ja considerava que la sanitat
privada era una aliada més que els ajudava a assolir objectius
i per donar un millor servei, i pens que aquí aquestes paraules
que vostès va dir en ple a una pregunta, com he dit, d’un altre
grup parlamentari, no té res a veure amb el que ha passat,
desplaçant gent fora de l’illa d’Eivissa, i voldríem saber si és
que era imprescindible, era necessari o per què s’ha produït
això d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Deu minuts exactes. Pel Grup Parlamentari Podem, la Sra.
Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bona tarda. Sra. Consellera, gràcies per la seva presència.
En un principi nosaltres centrarem les preguntes..., bé, respecte
d’allò dels insectes en els quiròfans sí que ens preocupa que
arribin insectes als quiròfans en el sentit que si arriben insectes
és perquè no estaven ben bé... impermeabilitzats i, clar, sí que
hi ha una preocupació per part dels professionals que això torni
a ocórrer. 

Per altra banda, respecte a les infraestructures que ens ha
comentat, m’agradaria saber, entre altres coses..., bé, sí que es
va fer una gran inversió, entre altres coses, com ha dit vostè,
perquè no hi va haver tampoc una inversió la legislatura
passada. A més d’això també hi ha noves necessitats, com és
l’àmbit sociosanitari, en el qual s’està invertint també una gran
part del pressupost de sanitat. Pensem que realment és una molt
gran inversió i en realitat no sé com gestionaran o com podran
sufragar totes aquestes despeses.
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Per una altra banda a Can Misses l’any passat ja hi havia
prevista una intervenció a l’hospital i no s’ha fet encara res. No
sé si s’han invertit alguna d’aquestes... del pressupost que
s’havia previst per a una intervenció el 2016, traspassar-ho a
2017 o com ho faran.

I bé, per ara, cap pregunta més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Benvinguda, consellera. Moltes gràcies,
i a tot el seu equip. He quedat un poc estupefacte amb les
peticions de responsabilitat que fa el portaveu del Grup
Popular; ha demanat responsabilitats a tothom menys a qui la
té. La consellera crec que li ho ha dit molt de passada, però
quin ha estat el problema?, el problema ha estat en el segellat
del forjat sanitari, com ha dit la consellera, per tant un defecte
de l’obra, d’una obra recepcionada. Per tant a qui hauríem de
demanar responsabilitats és a qui va recepcionar l’obra amb un
defecte, en tot cas. Em sobta que vostès insisteixin en aquest
tema quan li han de manera... un poc de passada però de
manera clara quin ha estat el problema. A qui haurien de
demanar responsabilitats és a qui va donar per bona una obra
que tenia un defecte, en tot cas.

Jo no tenc cap pregunta perquè ens ha quedat bastant clar
quin ha estat el tema del problema que hi va haver en els
quiròfans de Can Misses i li agraïm la presentació de les obres
que estan previstes i que són totes molt necessàries, perquè com
també ha explicat venim d’un període de sequera en inversió en
infraestructures sanitàries, i per tant estam d’enhorabona amb
aquest pla d’infraestructures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí en aquesta compareixença,
igual que al seu equip.

Respecte del tema dels insectes no li faré cap pregunta,
vostè ha explicar el que va passar; crec que dins la desgràcia
s’ha de donar..., la precaució que hi va haver, que s’adonassin
d’aquest fet i que no pogués passar res després és important.

Respecte de les infraestructures, coneixem tots la dificultat
que té aquesta comunitat en tema pressupostari, la manca de
pressupost que hi ha. No entraré, i ja li ho vaig dir ahir també,
en el tema dels altres anys. Jo sé que vostè ha adquirit uns
compromisos durant aquesta legislatura que ens agradaria que
poguessin tirar endavant, sobretot perquè -i també li ho vaig

dir- el tema de generar expectatives i que després no siguin així
fa que la gent es decebi, es posi nerviosa i que... bé, això, que
no arribes allà on haguessis volgut. Una cosa és fallar en un
parell de mesos, però una legislatura és de quatre anys i sabem
que per exemple un any i mig dins una legislatura és molt de
temps, i amb referència a l’Hospital de Manacor, així com les
obres havien de començar a final de 2016, crec que a final de
2017 no seran una realitat. 

Però a part d’això m’agradaria saber si aquests 16 milions
que hi ha pel tema dels centres d’atenció primària, perquè si no
vaig errada hi ha 26 milions per a infraestructures dins 2017, si
no tenc malament la informació, si d’aquests centres de salut o
unitats bàsiques no es pogués arribar a fer l’obra, on es
destinarien aquests doblers que estan pressupostats?
M’agradaria saber si es podria destinar al tema d’aparcament
de Can Misses, al tema dels aparcaments de Son Espases, tema
de radioteràpia...; a veure si per desgràcia, com vostè ha dit, hi
ha municipis que no poden arribar o no es poden executar les
previsions que hi ha, si aquests doblers podrien anar destinats
a això o a on anirien. Això és la pregunta que tenc, perquè em
vaig mirar un poc el Pla d’infraestructures i realment és on són
més urgents. Sempre tothom té millores a fer, però sí que són
els més urgents.

I pel que ha demanat l’ajuda als diputats dels municipis on
s’han de fer les infraestructures, li diré que del municipi d’Artà,
que també el centre de salut és un dels més antics i que té
moltes mancances i està molt obsolet i en un estat... degradat,
molt dolent, a mitjan març hi haurà el plenari pel canvi de
normes subsidiàries, que s’enviaran al consell, i per tant
suposam que en pocs mesos ja es podrà disposar del solar i la
convidarem a fer el projecte perquè pugui tirar endavant el més
aviat possible. La resta, supòs, de municipis també allà on
almanco des del nostre grup parlamentari puguem tenir accés,
no dubti que també ho farem perquè es puguin solucionar les
deficiències d’infraestructures el més aviat possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també vull donar la benvinguda
a la consellera i al seu equip, seré molt breu, només tenc...
bàsicament serè breu perquè ja ha comentat coses que
m’interessaven. El tema de Sant Joan, ha dit que està pendent
de l’ajuntament, no sé si és per algun tema de terreny, si pogués
ampliar-ho una miqueta més.

Ha parlat també del Verge del Toro, sí que és cert que
aquest mes de gener es va començar a veure una mica de
moviment, portes obertes, sí, ja es va començar a parlar per
mor que estava passant, no sé si té alguna informació una
miqueta més concreta de..., ha dit que sí, que s’estaven fent els
informes tècnics i que es podria avançar un pla director, no sé
si  hi ha alguna cosa més a afegir.
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De Ciutadella no ha comentat res, bé, em sembla que sí que
varen fer obres al Canal Salat, no sé si hi ha hagut alguna
demanda, no ho sé, d’ampliació de... perquè supòs que recorda
que sí que hi va haver una sèrie de queixes per part d’una
exdiputada de..., bé, diputada de Podemos, d’abans, que es
queixava del servei del centre de salut de Ciutadella i jo li vaig
arribar a plantejar que si és que era possible... que potser era
necessari fer un estudi de necessitats, no sé si s’havia arribat a
fer o no. Li coment això, a mi la queixa tampoc no m’havia
arribat molt directament, eh?, és curiositat.

I respecte al tema de les concessionàries, bé, MÉS per
Menorca evidentment apostarà sempre per un servei públic de
salut, he vist que fa poc, no sé si aquesta setmana o avui o ahir
mateix, el Sr. Fuster havia comentat que potser s’arribarà al
jutjat pel tema de la concessionària de Can Misses. Si s’hi
arriba finalment i surt, com esper que surti, la raó per a la
Conselleria de Salut, i hauria una possibilitat de rescissió de
contracte? Perquè pel que estic veient aquesta concessionària
no fa més que donar problemes i problemes i problemes i
problemes, perquè bàsicament es parla de la concessionària de
Can Misses.

Fins aquí la meva intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, por su presencia y
a todo el equipo. Las preguntas que tengo que hacer son un
poco concretas. 

Me gustaría si nos pudiera decir o dejar claro qué pretende
este gobierno en los dos años que le quedan dejar hecho en
cuanto a convertir el hospital Verge del Toro en un hospital
sociosanitario, es decir, en dos años ¿qué nos puede dejar
hecho este gobierno con respecto a este tema?

También con respecto al Hospital Son Dureta, cuando
acabe la legislatura ¿qué pretende este gobierno dejar hecho?
O sea, que quede hecho ya para la siguiente continuar a partir
de ahí.

También en cuanto al Hospital de Manacor, el plan que nos
expuso, si tienen ya también conciencia de que cuando acabe
la legislatura qué es lo que va a quedar hecho.

Y lo mismo en cuanto a los dos centros de salud que se van
a hacer nuevos, que nos parecen muy necesarios, ha comentado
que el centro de salud de Can Misses costaría 4.500.000 más o
menos, ¿no?, creo; el de Bons Aires casi unos 10 millones de
euros; en total casi son ya los 15 millones de euros. Por lo tanto
el resto hasta 16 millones, el millón y pico será para todo el
resto de centros de salud que ha explicado aquí, imagino.

Quisiera saber también en estos dos centros de salud dentro
de año y medio o dos años cuando acabe la legislatura... si este
dinero, los casi 15 millones de euros, ya se habrá usado, ya va

a estar hecho, o sea, qué nos va a dejar hecho este gobierno de
todo lo que usted nos está comentando que son proyectos.

Después también me gustaría comentar, recuerdo que aquí
en comisión se aprobó una iniciativa por parte de Ciudadanos,
para que se mejorara el servicio de la concesionaria de cocina
de Son Espases, y hemos hecho una pregunta con respuesta
escrita acerca de qué medidas se han tomado al respecto porque
ha vuelto a haber quejas, no se nos ha respondido. Entonces
quería preguntarle también qué medidas se han tomado ya con
respecto a la concesionaria que lleva el servicio de cocinas.

También en cuanto a las infraestructuras en la planta de
Oncología, que es otra de las iniciativas que se aprobaron, que
la consellera comentó que si bien no iban a cambiar la planta,
sí que se iban a hacer obras en las habitaciones para ampliarlas
con los balcones, a ver cómo van esas obras, si se ha hecho
algo.

Y por último, también me gustaría preguntar acerca del
Hospital General, quisiera saber si... como usted ya fue al
Hospital General y se va a invertir en el Hospital General, me
imagino que también habrán pedido lo que necesita el Hospital
General para funcionar bien. Ustedes van a invertir 2 millones
este año y 1 millón el año que viene, que me parece muy bien,
pero también me gustaría saber, si nos pudiera decir qué
cantidad necesita el Hospital General para que la inversión sea
realmente lo que necesita para un buen funcionamiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvinguda, consellera, i tot el seu
equip directiu de la conselleria, potser perquè som poc habitual
en aquesta comissió i en aquestes compareixences he volgut
analitzar molt bé de què anava aquesta qüestió, l’anunciat de la
compareixença i diu la compareixença que va del control sobre
la concessionària vist el darrer cas de la proliferació d’insectes
als quiròfans, si parlam de control de la concessionària,
parèntesi, em sorprèn o ja no em sorprèn res, però em sorprèn
la inquina que sembla que tenim pel sistema de concessions els
partits de dretes d’aquesta comunitat, els partits d’obediència
liberal estan obsessionats amb les concessions, en contra de les
concessions. Crec que en sé el motiu, però em sembla que és
interessant un punt de reflexió sobre aquesta fòbia al sistema
concessional per part del Partit Popular i el partit de Ciutadans.

I per altra banda “darrer cas de proliferació”, darrer, se
suposa que n’hi hagut més d’un abans, són ganes de crear
alarmisme perquè... i “proliferació d’insectes als quiròfans”,
proliferació segons el diccionari és producció ràpida i repetida
d’una cosa. Si és més d’una mosca crec que no és proliferació. 

Jo em pensava que Can Misses s’havia convertit en Bodega
Bey, el poble de Los pájaros de Hitchcock quan sentia l’altre
dia la pregunta, el dia primer de febrer, al ple on li demanaven
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respostes asèptiques sense additius ideològics ni partidistes. Es
veu que les preguntes poden no ser asèptiques, però les
respostes han de ser asèptiques, quan vostè és una consellera
d’un govern, crec que no és un tècnic. Però en tot cas, crec que
no té molt de sentit insistir aquí en el fet en si, vostè ja ho ha
explicat abastament, vull dir... i a més ja era públic i notori,
crec que sí val la pena felicitar els directrius, tant d’ib-salut a
Eivissa com a les illes per la rapidesa en què es va resoldre el
cas i la transparència en què es va resoldre. 

Evidentment hi ha persones perjudicades, hi ha afectats i...
no es pot ironitzar sobre quantes persones tenen un problema,
però si m’ho permeten diria que aquesta compareixença intenta
matar mosques a canonades, no?, i mai més ben dit, exagerant
un tema preocupant, greu, però exagerant-ho fins al límit de
convertir-lo en ridícul per fer venir fins i tot el director gerent
de l’ib-salut a Eivissa fins aquí, no? Perquè evidentment tot té
uns orígens, evidentment hi ha un problema de construcció, de
recepció d’obra, com ha dit el Sr. Reus, alguna responsabilitat
tindrà qui va recepcionar l’obra i alguna responsabilitat tindrà
qui va tenir dos anys tancat aquell hospital, sense obrir, un
edifici... a més els edificis tothom  ho sap..., ho patim ara a
Verge del Toro, ho patim ara a Son Espases, els edificis tancats
i sobretot tan complexos com un recinte hospitalari, tancats...
pateixen greus perjudicis en les seves infraestructures i, en
aquest sentit... tenir dos anys tancat aquest edifici crec que
podria també ser la causa de la situació en què arribem aquí. 

En tot cas, tancar la majoria de quiròfans, gairebé tots els
quiròfans durant uns pocs dies és alarmant, en canvi sembla que
tenir tots dos anys tancat per intenció política un edifici sembla
que no passa res, i aquí molts de responsables que ara clamen
al cel abans compartien les decisions polítiques del govern
anterior que tancava aquests... mantenint tancats aquests
edificis o volent tancar dos hospitals a Mallorca o suprimint
una gerència com la d’Atenció Primària. És curiós, ara
comparam una dimissió d’una persona amb la supressió d’una
gerència, són dues coses absolutament distintes, una cosa és
que una persona dimiteixi, o sigui cessada, com podria ser un
altre cas, per tant, serà substituïda per un altra persona,
supressió d’una gerència i sobretot d’Atenció Primària, és a dir,
l’Atenció Primària és la porta del sistema, vull dir deixam sense
direcció la porta del sistema de salut, ho confonem, confonem
una cosa i l’altra, i jo crec que és una confusió interessada, en
cap cas desinteressada, perquè no té res a veure una cosa amb
l’altra.

I tornant, diguéssim, al concessional, és sorprenent, no
deixa de ser sorprenent aquesta virulència. I a mi m’agradaria
deixar una pregunta a l’aire i que la contesti qui vulgui, en cas
de rescatar la concessió de Can Misses, ho podria fer extensiu
a qualsevol altre..., per què la volem rescatar, per gestionar
directament aquests serveis des del sistema públic o per optar
a una nova concessió distinta?

Perquè a vegades les preguntes tenen una intenció que va
més enllà del que es fa. Perquè m’ha sorprès que al final, ja dic,
jo no entenia molt bé aquesta compareixença de què anava, al
final m’ha sorprès el corol·lari final de la intervenció del
portaveu del Grup Popular, que ha estat per què s’havien
traslladat algunes persones, ser intervingudes fora de l’illa
d’Eivissa i no s’havien duit a una clínica privada a l’illa

d’Eivissa. Com si fos una responsabilitat seva decidir on és
operada una persona dins el sistema, com si no fos una decisió
tècnica dels responsables mèdics que han de prendre aquests
tipus de decisions. Però clar, les preguntes mai no són
innocents i qui pregunta les respon i en aquest cas crec que és
clamorosa la resposta de la pregunta feta pel Partit Popular en
aquest cas.

L’altra part de la compareixença, demanaven per la situació
en general de les infraestructures. No sé si és per voler
traslladar el problema particular d’uns quiròfans de Son
Espases, de Can Misses circumstancial, a una situació general
de les infraestructures del sistema de salut, no sé si s’intentava
fer aquesta correspondència, però, en tot cas, vostè ja ha
explicat les intencions que té de millora de les infraestructures
del sistema, que són evidentment..., el problema com sempre és
de recursos. Afortunadament vostè té més recursos dels que
tenien anteriors consellers, els 3 consellers que van gestionar
políticament l’àrea durant l’anterior Govern, varen haver de
menester 3 consellers per fer molt poca cosa, per deixar
aturades les inversions per deixar sense avançar tot el sistema
de salut i ara vostè té afortunadament té prou recursos més per
a inversions dels que ells tenien. Però en tot cas no només ha
d’invertir allò que és necessari ara, sinó que ha d’invertir per
resoldre els problemes que s’han empitjorat perquè no varen
ser resolt a temps i açò evidentment, com ens ha explicat,
implica un sobrecost important per als recursos públics. I aquí
també podríem dir si hi ha responsabilitat d’algú en aquest cas.

A mi també m’agradaria deixar una altra pregunta a l’aire,
supòs que totes les persones que no varen poder ser operades
durant aquests tres dies a Eivissa, totes havien tengut accés a la
targeta sanitària, crec que és una dada important. No varen
poder ser ateses, però en tot cas tenien l’oportunitat d’accedir
legalment al sistema, amb tots els drets ciutadans.

I també m’agradaria que m’expliqués, ja per acabar, tornant
al problema d’infraestructures, com veu vostè el problema que
al final explicava el Sr. Serra, confonent externalització i
privatització, una cosa és externalitzar un servei o privatitzar la
gestió d’un servei a un hospital i una altra cosa és privatitzar el
servei del sistema de salut. Són dues qüestions absolutament
distintes, una cosa és que una bugaderia, que un sistema de
neteja, un sistema de pàrking estiguin gestionats per una
empresa privada en sistema concessional i una altra cosa és la
pràctica sistemàtica de privatitzar el sistema, que és una cosa
absolutament distinta que privatitzar un servei, sobretot no
mèdic, d’un sistema.

I a partir d’aquí, clar, quina és l’incidència de la degradació
dels controls del sistema d’Atenció Primària, a partir de la
supressió de la figura del gerent, que el Sr. Sansaloni després
va recuperar, a causa d’aquesta intenció de privatització del
sistema de salut que impulsava el Partit Popular, que ja dic, res
no té a veure amb privatitzar alguns serveis, uns serveis que ara
sembla que hem de rescatar fort i no et moguis, no sabem molt
bé per quina intenció.

He acabat, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara correspon contestar a la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies a tots per les seves aportacions.
Jo supòs que he de dir moltes coses, s’esperen ara moltes
respostes. 

El primer que vull dir és que donam resposta. El primer que
vull dir és que les preguntes a les que feia referència no han
caducat, jo les he firmades, es van passar de la presidència i se
suposa que les rebrà en termini, que el termini crec que acaba
a final de mes. En qualsevol cas tenc part de la informació que
ha demanada i no tenc inconvenient en comentar-la.

Una cosa molta diferent, i vostè em diu: compara; és clar
que compar i continuaré comparant, continuaré comparant fets,
sempre, perquè ara, afortunadament, els ciutadans i els
professionals he de dir que també, es comencen a adonar de la
forma de gestionar, qui contesta, qui no contesta, qui dóna
participació, qui no la dóna, qui es preocupa per les persones,
qui no s’ha preocupat, qui inverteix, qui no ha invertit, per tant,
les diferències són tan abismals, que afortunadament,
afortunadament, tant la població com els professionals se
n’adonen.

A veure, no he vengut aquí, podem parlar de moltes coses,
saben que si..., sobretot el Sr. President, que em puc cenyir al
tema de l’ordre del dia, jo crec que sí, la compareixença està
demanda per dos motius concrets, crec que les concessionàries,
el model concessional i el que sabem és un capítol de màster,
vull dir que hi ha moltíssimes coses que es poden discutir, però
tampoc no crec que avui sigui precisament el moment de parlar
del model concessional, de privatitzar, o d’externalitzar. 

En relació a això, en qualsevol cas molt breument. En la
meva opinió, com bé ha dit, parlam d’externalitzar serveis,
perquè el control, la propietat de l’edifici de l’activitat és
pública, per tant, parlam d’externalitzar serveis. I sí que és cert
que nosaltres vàrem deixar externalitzats serveis, però, per
exemple, la radioteràpia a Eivissa no l’haguéssim feta així i així
ho hem manifestat, perquè és un servei d’assistència sanitària.
Llavors, això sí que ja bordeja un poc la línia que pensam que
no s’ha de creuar. Però tota la resta, siguin de dretes o
d’esquerres, no sé si ens hem de ficar a un sac, és un model de
gestió pel qual s’opta a un moment determinat i en aquest
moment jo crec que suposa un doble control. En més d’una
ocasió he dit públicament, si ara fos el moment de tornar
construir, repetiríem aquest model de concessió en un centre o
en un altre, una prova molt evident és l’Hospital de Manacor,
on invertirem 80 milions d’euros i serà gestió pròpia, serà
gestió pública, aquest és el model pel qual apostam, jo puc
respondre per les decisions que en aquests moments es prenen,
i no d’altres.

En qualsevol cas també, ho han comentat altres diputats, és
a dir, les responsabilitats són moltes, però clar, és normal que
quan un ha gestionat i ha deixat una situació determinada, o

s’ha trobat una situació determinada, pugui comparar i pugui
dir d’on venim i cap on anam. Hi ha moltes coses, ja li ho vaig
dir a la compareixença de pressuposts que ja assumesc com a
responsabilitat pròpia, de l’any de gestió del 2016, en aquests
moments any i mig, però del 2016 complet. Llavors a partir
d’aquí no cercaré més culpables que nosaltres mateixos quant
a les millores. Ara bé, la decisió de desinvertir 12 milions
d’euros a Can Misses és una decisió, i ara deia el diputat del
PSIB, tenim més recursos, sí, però no deixen de ser decisius,
aquests recursos es podrien destinar a altres coses, també ha
passat.

I és que a més, dins l’àmbit de la salut, com jo he parlat més
d’una vegada, que s’ha perdut en aquesta comunitat un 24% de
despesa sanitària, és molt curiós veure com els hospitals no han
perdut despesa a tot Espanya, o sigui, vull dir, la mitjana
d’Espanya, els hospitals, la despesa sanitària s’ha incrementat
al llarg dels anys de la crisi. Bé, tal vegada si nosaltres
haguéssim gestionat ho haguéssim fet d’una altra manera, no ho
sé, però probablement sí, probablement no haguéssim
desinvertit el que s’ha desinvertit en atenció primària, per
exemple, però és que l’evidència diu el contrari. Per això, parl
moltes vegades de decisions.

En qualsevol cas, quan a una o a un li correspon gestionar,
idò, es troba amb una situació, nosaltres ens vàrem trobar amb
un model concessionat a Son Espases l’any 2007 que tenia
mancances, que hi havia serioses deficiències. Què varem fer?
Millorar, cercar millores. Jo els deman el mateix. Tal vegada
nosaltres no vàrem fer un model concessional perfecte a Can
Misses, és probable, la realitat ho ha demostrat també. Què han
fet vostès durant aquests quatre anys per millorar? Nosaltres a
Son Espases, criticat, molt criticat fins i tot, no?, es va
incrementar la inversió per poder solucionar una sèrie de
problemes molt importants, molt. La manca d’aparcament
encara la patim. Però ja es varen fer millores, ja es va invertir
més. 

Bé, jo els deman el mateix, o sigui, aquests quatre anys a
Can Misses si el contracte de concessió no era correcte, idò,
l’haguessin millorat, però no desinvertir com han fet,
desinvertir 12 milions i deixar de fer el Centre de Salut de Can
Misses i deixar de fer el centre sociosanitari, i vostè era
president, Sr. Serra. És que clar, jo no sé, hem de treure tots el
fuet i fustigar-nos un poc perquè tots tenim una gran part de
responsabilitat quan gestionam. 

Després em diu: les dimissions. Avui no parlaré d’una
dimissió que s’ha produït i s’ha publicat, no en parlaré perquè
no és motiu d’aquesta compareixença, però és clar, si a vostè li
preocupa una dimissió d’una gerent, que no deixa de ser un
tema greu, a l’hospital de referència, però que en aquests
moments continua al front del càrrec mentre no es troba un nou
gerent. Per tant, la situació a l’Hospital de Son Espases quant
a responsabilitat no ha augmentat, però si li preocupen les
dimissions, li preocupa una dimissió i això pot suposar manca
de control a les concessionàries, imagini’s la legislatura
anterior, perquè de dimissions, tela!, o sigui, tres consellers, no
sé quants de... jo, és que pas de fer aquest... ho he sentit tantes
vegades ja, no?, és que fins i tot des de l’oposició, no sé quants
de directors generals, no sé quants... bé, en fi. Vull dir, va ser
una legislatura realment... no m’hauria agradat trobar-me a la
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pell de cap d’ells, de cap d’ells, però per les decisions que es
prenien i moltes d’elles reconegudes, com a mínim a posteriori.
Per tant, és a dir, dimiteix una persona, l’important, com tot, és
que es mantenguin les màximes garanties de funcionament per
al centre. I res més, és a dir, les dimissions no generen cap
responsabilitat externa. 

La reprogramació quirúrgica. Jo li he dit, el 90% s’havia
produït, s’havia reprogramat i intervengut el dia 10 de febrer,
a dia d’avui ja és el cent per cent, a dia 22 de febrer el cent per
cent dels pacients que es varen reprogramar a Can Misses ja
estan tots operats. És una mesura de seguretat que podríem fins
i tot discutir, i es pot discutir. És a dir, es troben set mosques,
una entra a quiròfan i es tanquen vuit quiròfans. És una
mesura... és un excés de zel? És clar, però és que després passa
el que passa, hi ha pressions de tot tipus i arriba un moment que
no se... bé, ningú no vol córrer cap risc. És a dir, per tant, és
clar, si les decisions tècniques són de tancament dels quiròfans,
idò, tancament dels quiròfans.

Què s’ha fet a més? És un... perquè m’han comentat alguns
de vostès, idò, es revisen totes les baixants -la Sra. Maicas
m’ho demanava. Clar, si és un problema de segellat d’una
sortida d’una canonada que no està prou segellada al quiròfan
i es troba això, idò es revisen totes les baixants de tot l’edifici.

També he de dir que, o sigui, el fet de tenir la
concessionària també fa que ells senten la responsabilitat i
donen resposta immediata i ara ho revisen tot. A altres centres
tal vegada no s’hagués fet amb aquesta velocitat, i amb això no
defens el model, sinó que és un doble filtre moltes vegades, de
tenir..., idò això, uns intermediaris que estan sobre uns altres
perquè facin la feina i no fer-la directament. No sé si ho
haguéssim fet millor si la cessió hagués estat pública, però ara
es revisen aquestes baixants. Els quiròfans tenen les màximes
garanties i amb una neteja entre intervenció i intervenció de
superfícies, i això qualsevol tècnic ho dirà de medicina
preventiva, idò també és suficient per garantir aquesta
seguretat. 

Quant a responsabilitats, idò, evidentment, s’obre un
expedient informatiu, es veu si hi ha hagut... quins problemes
hi ha hagut, però en qualsevol cas és de construcció. El defecte
de l’informe dels tècnics (...) és de construcció de l’edifici. Per
tant, per això és important ara revisar l’estat de l’edifici i que
això no torni a succeir en la mesura del possible. El risc zero no
existeix, també els ho dic. És a dir, podem tots fer fins i tot
demagògia sobre qualsevol tema que pugui succeir dins l’àmbit
sanitari, però el risc zero no existeix. 

Els tres pacients que varen ser traslladats a Son Llàtzer, jo
no els donaré el diagnòstic, evidentment, perquè es poden
saber, però són tres persones que en el moment que el metge va
decidir que s’havien de traslladar es varen traslladar amb les
màximes garanties de seguretat amb rapidesa. Evidentment, és
un trastorn per a la persona i la familia i per aquest motiu ja he
demanat disculpes fa temps.

La resta d’intervencions, idò, tenim des d’infiltracions
d’anestèsia, se suposa que de la Unitat del Dolor; dues
intervencions de cirurgia vascular; nou... aquestes són les que
s’han ajornat que ja s’han fet, nou de cirurgia general: pòlips,

colelitiasis, colostomies, etc; de maximofacial extraccions
dentals, etc., vuit pacients; de ginecologia intervencions... cinc
intervencions; cataractes disset intervencions; hipertròfies
d’amígdales i otitis i tal d’otorrino cinc; de traumatologia nou,
i d’urologia dues. Bé, afortunadament, a dia d’avui 65 pacients
ja estan operats.

Com deia abans, no s’ha escollit aquest model de concessió
per a l’Hospital de Manacor, pel que em deia la Sra. Maicas, i
no sé per què he posat actuacions a Can Misses, però en
qualsevol cas, a veure, tenim un control ferm de les dues
concessions des del serveis de salut, des del propi hospital i des
del servei de salut. 

Afortunadament les penalitzacions són manco. També hem
de dir que, clar, l’anterior legislatura es va penalitzar per 3 o 4
milions segurament la concessió de Son Espases, crec recordar,
i això no va suposar la reversió del contracte de concessió. Però
podem fer un monogràfic de concessions quan vulguin i tal,
no?, ara, clar, com la comunitat es pot endeutar per un muntant
de molts de milions d’euros, que no m’atrevesc ni a
pronunciar? O, interessa que sigui així? Idò, probablement no
en aquests moments.

Sra. Sureda, complirem, ja li dic jo que complirem. Ara,
precisar tots els terminis que m’ha demanat la Sra. Ballester és
poc més que impossible, vaja, totalment impossible. A
Manacor avui, avui s’ha publicat al BOIB i al Diari Oficial de
la Unió Europea la licitació de la ressonància magnètica, la
ressonància magnètica hem optat perquè la mateixa empresa
faci l’obra i instal·lar la màquina per precisament perquè els
terminis siguin més curts, perquè si féssim primer l’obra i
després hem d’encarregar la màquina, etc, bé, són dos
contractes. Això serà un únic contracte d’obra i de màquina per
un valor d’1.100.000 euros, 142.000 euros. Què vull dir amb
això? Idò, que si les licitacions es produeixen a temps, si no hi
ha recursos, per això és impossible calcular els terminis. 

Clar que nosaltres quan hem probablement comès, i ho
reconec, comès l’errada de donar un termini és perquè hem
calculat totes aquestes passes que jo he explicat sense recursos,
amb un temps aproximat que pensam que Intervenció pot tardar
un mes a fer un informe, però si tarda tres mesos ja l’hem feta
bona, sense demores, i aquí és on probablement jo reconec que
m’he equivocat si he donat dades concretes o moments concrets
d’inici d’obres, perquè la realitat ens ha demostrat que en
aquests moments... gestionar en aquests moments a
l’administració pública és cada dia més complicat, i
probablement veníem d’una etapa, 2007-2011, en què també
havien gestionat però no hi havia ni la meitat de les traves
administratives ni períodes que ara mateix són necessaris.

I això és una realitat que ens trobam tots els consellers i que
és una lluita contra els elements, però que també l’hem
d’assumir, l’hem d’assumir i per això ara és ja impossible dir
“això estarà”. Sabem quan comença, sabem la previsió que a
nosaltres ens agradaria, per això jo puc dir: què tardam a treure,
a un concurs, treure el projecte i adjudicar l’arquitecte?, idò
podem tardar sis mesos, però si després hi ha un recurs ja no
són sis mesos. Per tant aquests períodes els podem donar, són
els que podem donar aproximats, aproximadament. Clar, la
suma de tot això ens fa situar-nos a finals de 2017, 2018, 2019.
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Però si hi ha recursos a qualsevol dels passos o en lloc d’estar
un mes en tarden tres, o l’administració central no ens dóna
permís pel que sigui, per un canvi d’ús, és impossible de saber.
Llavors nosaltres el que hem fet és un bon pla de detecció de
necessitats, i un pla que volem consensuat amb tots els grups
polítics, perquè tot i que seguirem governant, n’estic segura,
l’esquerra l’any 2019, però en qualsevol cas que sigui sempre
amb el suport de la resta de grups polítics.

I en aquest sentit crec que si... no vaig errada aniria un poc
a les respostes. Verge del Toro, o coses concretes que m’ha
demanat la Sra. Ballester, per exemple. Verge del Toro. Verge
del Toro és un edifici que durant tot aquest temps no s’ha fet
res. És el que els dic, a mi m’hagués encantat trobar el projecte
licitat. Igual ha passat amb la radioteràpia d’Eivissa; hi havia
un embull bastant monumental a Eivissa amb el tema de la
radioteràpia, amb retards i retards i retards. Hi va haver un
moment que ens vàrem plantar, vàrem anar... no record si era
el mes de setembre o... de 2015, i vàrem dir: “Els terminis
seran aquests i es posarà en marxa tal data si no hi ha més
retards”, i així va ser. És a dir, quan una cosa està començada
és molt més fàcil poder dir el què.

Quan hem de començar des del principi, és que les
necessitats fins i tot varien i canvien, i llavors el que havies
previst fa vuit anys potser ara com a mínim s’ha de revisar. I
ara estam en aquest punt. Nosaltres no hem continuat amb la
reversió d’obra, estam estudiant l’edifici per tots els costats,
tenim un primer esborrany d’informe tècnic dels enginyers que
s’ha d’acabar de concretar, s’ha d’ajustar a una sèrie de coses
que els nostres tècnics han detectat, i a partir d’aquí les
administracions ja pensen, cada una de les administracions amb
el pla que es va deixar l’any 2011, s’està revisant per veure si
s’ajusta a les necessitats actuals o si es canvia l’ús que
donaríem a l’edifici, i a partir d’aquí es continuen fent passes.
L’edifici és d’un ús sanitari, per tant si s’ha de dedicar a un
àmbit sociosanitari s’ha de demanar permís a la Tresoreria, ens
ho ha d’acceptar l’Estat espanyol, i totes aquestes passes
s’aniran fent. Fins a on arribarem aquesta legislatura?, fins al
màxim, perquè per nosaltres no serà, li puc assegurar que tots
els nostres equips directius tant de les gerències com del Servei
de Salut estan fent feina bastant més de set hores al dia perquè
tot això sigui possible.

I el mateix amb Son Dureta. L’hospital de Manacor he
precisat un poc més perquè tenim unes dades un poc més
concretes d’aquesta primera fase, i tractarem de licitar el
projecte arquitectònic l’any... enguany; el projecte de segona
fase... l’any que ve. Per tant, clar, sumam els terminis i podem
tenir una data aproximada.

Oncologia de Son Espases, també. Jo li agraesc la seva
preocupació, perquè també és una forma de demostrar que
estam pendents del que està succeint a l’assistència sanitària, i
s’estan licitant les obres, el projecte arquitectònic, per poder fer
aquestes millores dins l’Hospital de Son Espases, que també
estan previstes per a enguany.

Quant al capítol d’inversió, que em deia la Sra. Sureda, les
necessitats d’inversió no són infinites però quasi. Pensi que
l’any 2011 nosaltres vàrem deixar un capítol d’inversió de 40
milions d’euros; en aquests moments és de 26. Les inversions...

hi ha tantes coses a fer, és a dir, dins aquest capítol d’inversions
cada un dels centres, cada una de les àrees de les gerències ja
ha fet una priorització, ha fet una petició d’ampliacions, de nou
equipament...; tot això va dins el capítol d’inversió, i aquest
capítol d’inversió no sé si la carta als reis rondava els..., devers
200 milions d’euros, el que demanaven les gerències al Servei
de Salut, que després això s’ha de prioritzar i s’ha de tallar en
funció de la disponibilitat pressupostària. Per tant mai no sobra
pressupost. Es va ajustant i prioritzant en funció de tenir
disponibilitat de solar, no tenir-ne, però no és un pressupost
estanc que quedi així. Igual que les infraestructures tampoc no
són estanques, també es va dir a la presentació. Si sorgeixen
noves necessitats s’atendran, i ara si s’esbuca un centre de salut
no ens quedarà més remei que afrontar-ho i fer-lo de nou. No
és un tema estàtic que es puguin enquadernar i posar a una
prestatgeria.

En el Canal Salat, diputada Font, sí que està prevista una
obra per a l’entrada del centre i evitar els corrents d’aire, i està
pressupostat i té permís de l’ajuntament, tenim permís de
l’ajuntament, i ara s’està corregint el projecte, que a vegades es
fa inicialment i després s’han de fer les correccions.

Jo esper no haver deixat res. En qualsevol cas... qued a la
seva disposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera. Començam el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No entraré a contestar cada una de
les intervencions dels grups parlamentaris perquè només tenc
cinc minuts, però per descomptat no entraré a contestar
precisament per no crear alarmisme a la intervenció de la
representant del Partit Socialista amb el seu concepte de
proliferació. No hi vull entrar per no crear alarmisme,
precisament. Ni tampoc no entraré a debatre sobre el tema de
la radioteràpia d’Eivissa, però vostè en cinc mil·lèsimes de
segon s’ha carregat el 99,9% de tot el que va costar a Eivissa
posar en marxa la radioteràpia. No dic res més. Per tant és una
informació massa parcial per tractar un tema prou important.

I torna vostè a l’argument que es varen fer una sèrie de
reestructuracions econòmiques la legislatura anterior, obviant,
com varen fer durant tota aquella legislatura, obviant el Partit
Socialista la crisi econòmica en què estàvem. Vostè ho torna a
dir, i jo li ho torn a dir; hi va haver una crisi econòmica, Sra.
Consellera, i crec que cada volta que vostè digui això jo li he
de dir, i ara, com que hi ha una major recuperació econòmica,
no diré el que dic sempre, que gràcies a les polítiques del Partit
Popular, però hi ha recuperació econòmica que li permet, a
vostè, jugar amb més sous i fer una sèrie d’inversions. No em
demani, com a president del consell o expresident del consell,
per haver fet inversions a Eivissa sanitàries, perquè l’únic que
hagués hagut de fer és el que vàrem fer en educació, que és
invertir uns sous, o el que feia algun ajuntament per crear
infraestructures educatives, que el Govern balear no podia
perquè també tenia falta de sous i eren infraestructures molt
necessàries. El consell insular no podia assumir res d’això
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perquè estàvem en una situació econòmica també bastant,
bastant, bastant dolenta per poder fer això. 

Sigui com sigui, Sra. Consellera, ja li dic, aquesta major
quantitat de sous i major pressupost que té vostè nosaltres no
hem posat en dubte les inversions que vostè ens ha dit, de fet no
vàrem presentar, el Grup Parlamentari Popular no va presentar
esmenes a totes aquestes inversions, perquè nosaltres
comptàvem que això ja estava dins el pressupost i confiàvem en
la seva paraula que hi era i que vostè ho aniria desenvolupant
durant el temps. 

Una altra cosa serà el que faci vostè o no faci vostè, llavors
ja en parlarem, però nosaltres no vàrem presentar esmenes, si
se’n recorda, a les infraestructures perquè pensàvem que
estaven en el pressupost, com vostè va dir. Només faltaria ara
que ens passàs com ha passat amb les infraestructures
hidràuliques que ens varen dir que estaven en el pressupost i de
sobte ens les treuen finançades per l’impost turístic. Esperam
que això no passi en el cas de les infraestructures sanitàries.
Confiam en aquest aspecte, confiam en vostè. 

Sigui com sigui, l’explicació de les causes de les mosques
a l’àrea quirúrgica de Can Misses són les que s’han dit en el Ple
i nosaltres mai no hem criticat la forma en la qual es varen fer
les coses, nosaltres hem pensat sempre que l’actuació havia
estat ràpida, però així com la supervisió posterior va ser per
localitzar i control del focus, idò, no va haver-hi un control i un
manteniment previ per evitar-ho. Vostè sap que quan passen
aquestes coses les informacions que ens arriben o que arriben
a tots, idò, a vegades posa en dubte que no s’hagi pogut fer
alguna campanya de prevenció o que la concessionària no sabés
que podia haver-hi algun problema. No ho citaré precisament
per no crear alarmisme, però sí m’agradaria que vostè em
contestàs si vostè pensa que no hi va haver cap senyal previ per
poder prevenir això.

Miri, l’únic que nosaltres pretenem amb aquesta
compareixença és que aquests fets es corregeixin perquè no
haurien d’haver aparegut. Està clar que jo pens que és un tema
que depèn de la construcció, en principi, ja veurem què diu el
seu expedient obert, és un informatiu obert, imputable a la
construcció, com també ho són les vergonyoses goteres que
també varen aparèixer, que també persisteixen i que varen ser
causa el passat 23 de gener d’una caiguda amb lesió al Servei
de Radiologia. 

Però sigui de qui sigui la responsabilitat s’han de prendre
mesures, mesures, i vostè no m’ha dit més que s’ha obert un
expedient a la concessionària, s’ha quedat més limitada del que
va declarar als mitjans de comunicació. Sé que estan pendents
d’un expedient, l’esperarem, però han de prendre mesures
perquè amb els antecedents que hi ha a les concessionàries crec
que és obligat demanar-li reforçar els sistemes de control,
sobretot quan surt un treballador de Can Misses, un metge
d’urgències de Can Misses, que ni més ni menys pot ser el futur
president per l’Associació de Defensa de la Sanitat Pública, i
ens diu que preparen Son Espases per donar-lo a la privada.

Que consti que no m’ho he cregut, que consti que no m’ho
he cregut. Però entre això i la dimissió de la directora gerent,
idò, a mi m’agradaria que vostè desvinculàs aquesta dimissió

precisament d’aquests plantejaments que varen arribar a
plantejar també que Son Dureta també passaria a mans de
concessionàries o d’externalització o com vulguin dir-li.

Per tant, sí que m’agradaria que ens aclarís això perquè
realment si el seu model és seguir plantejant concessionàries i
externalitzacions, idò, crec que, com he dit, aquest model és bo
per a nosaltres, és bo per al Partit Popular també, nosaltres no
el negam, no som com el Partit Socialista que l’injúria,
nosaltres l’utilitzam, però no l’injuriam, però creiem que s’ha
de fer el control màxim d’aquestes concessions perquè no
repercuteixin o perquè després tenguin un nivell de qualitat
important.

Un pacient quan entra en un hospital no ha de saber si entra
a una àrea que és cent per cent pública o està sota un altre
control de gestió, no ho ha de saber. Això nosaltres ho hem de
vigilar i hem de vetllar perquè això sigui així. 

Per tant, Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’acabar.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, ho sé, ho sé, i sabia que vostè no em perdonaria ni un
segon...

EL SR. PRESIDENT:

Li he perdonat més d’un minut ja.

EL SR. SERRA I FERRER:

Per això he estat tan succint la darrera vegada. Bé, res més.
Vull agrair a la consellera la compareixença, les explicacions,
crec que ha quedat clar aquest tema. Però sí que crec que del
tema de les concessionàries n’haurem de seguir parlant.

Gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem té la
paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, simplement dir que esperam que
aquests 16 milions d’inversió per a aquesta primera etapa sigui
una inversió ben ajustada al que heu plantejat i que, bé, estarem
pendents que sigui així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Reus.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí. Només agrair una vegada més la presència i no faré ús
de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari El Pi, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, un poco solamente. Creo que he entendido que en cuanto
a la infraestructura de la planta de oncología que se va a licitar
el proyecto, se va a licitar, ¿no?, me ha comentado usted, pues,
preguntaremos en una solicitud de documentación por el
proyecto.

Después también en cuanto... lo que no me ha contestado es
¿qué medidas se han tomado por parte de la gerencia del ib-
salut acerca de la concesionaria del servicio de cocinas?,
medidas que se hayan podido tomar. 

Después, estoy de acuerdo con usted que el máximo a lo
que se puede llegar en una legislatura no se puede decir, es
verdad, porque siempre hay problemas, pero entonces sí que
me gustaría que me dijera, al menos, ¿cuáles son los mínimos
que quiere conseguir, al menos los mínimos, que quiere
conseguir en cuanto a lo que se puede hacer del Hospital Son
Dureta y a qué mínimo se quiere llegar en lo que se puede
hacer del Hospital Verge del Toro? Así al menos para que los
ciudadanos tengan un poco, que sepan un poco realmente qué
proyecto quiere este gobierno para estos dos hospitales, qué
proyecto quiere y qué pasito se ha dado ya, porque si no
siempre los hospitales sociosanitarios se habla mucho, llevamos
años y años hablando de que se tienen que hacer, tanto por el
Partido Popular como por el Partido Socialista, pero realmente
aquí luego nunca pasa nada. Entonces a ver si ustedes ahora sí
que podrían decir qué mínimo quiere conseguir al menos en
esta legislatura con estos hospitales.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Borràs
pel Grup Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, Sr. President. Breument. Interpret del segon torn
d’intervencions, especialment del portaveu del Grup Popular,
que vostè, diguéssim, l’ha convençut amb les seves contestes
perquè, així com en la primera intervenció ha reiterat la petició
de responsabilitats, en aquesta segona intervenció he vist que
ja no. Per tant, crec que d’alguna manera, ni que sigui d’una
manera implícita, reconeix que l’actuació de la conselleria i
vostè com a consellera, en el cas del tancament dels quiròfans
d’Eivissa, ha estat correcta. Vostè mateixa ha reconegut que si
de cas es podria discutir si hi havia hagut un excés de zel o no
en l’actuació, però en tot cas crec que la prevenció de qualsevol
risc era importantíssim, per tant, entre el perill de causar un
problema d’infecció la prevenció i la precaució en aquest cas
presa crec que és justificada. 

Evidentment és greu el fet de trobar unes mosques dins una
zona quirúrgica, evidentment no és una proliferació de
mosques, però açò no lleva gravetat a la qüestió, evidentment,
però necessitava una resposta ajustada i crec que tancar els
quiròfans ho és. 

És possible que haguem de parlar molt de concessions i no
només de concessions hospitalàries, hi ha moltes concessions
en aquestes illes discutibles i alguna, fins i tot, algunes
concessions tenen una comissió d’investigació en marxa en
aquest parlament. És a dir, que els sistemes concessionals són
més que qüestionables moltes vegades, però en tot cas és lògic
que hi hagi un control estricte d’aquestes concessions, però en
tot cas també aquí s’ha de dirimir si la responsabilitat, com
sembla que tot apunta en principi, és de la mateixa construcció
de l’edifici o és, diguéssim, del zel de la concessionària a l’hora
de gestionar la neteja de les instal·lacions. 

Evidentment, vostè ja ho ha explicat, no cal insistir, els
problemes d’inversió són greus i no només depenen d’uns
recursos sinó també de l’agilitat dels ajuntaments a l’hora de fer
millores en les infraestructures. Estigui tranquil·la, com a
mínim Es Banyer, a Alaior, ho podrà fer perquè l’ajuntament és
capaç de donar llicències d’obra en tres dies. Per tant, aquí no
tendrà problemes, a Alaior. En altres municipis pot ser sí.
Prioritzi vostè Alaior i així tendrà garantia que pot fer Es
Banyer perquè en tres dies es donen llicències d’obra, no totes,
però algunes sí i, per tant, crec que la d’Es Banyer hi podria
entrar.

En tot cas, li ho torn a dir, la diferència entre externalitzar
un sistema concessional d’un servei hospitalari és una altra cosa
que privatitzar la sanitat, eh?, i voler confondre, com s’ha
intentat aquí, l’externalització d’un servei i a més no mèdic o
no sanitari d’un hospital, voler-ho convertir en privatitzar el
sistema, que és el que va intentar el Partit Popular a l’anterior
legislatura, hi ha una enorme distància i una filosofia de la
sanitat absolutament diferent i distinta.

Esperem que no tornin passar fets com el de les set mosques
de Can Misses, en tot cas, les responsabilitats per aquest fet són
de qui són i tenen la mesura que són, si per set mosques se li
demanen responsabilitats a vostè què s’hauria de demanar...,
que és un fet greu, no negam que sigui un fet greu, i
evidentment sense fer alarmisme és un fet greu, però si per
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aquest cas es demanen responsabilitats a una consellera, no sé
quines responsabilitat haurien d’haver assumit els seus
antecessors, i fins i tot el president per negar -per negar-
l’assistència sanitària pública a milers de ciutadans d’aquestes
illes com va passar en l’anterior legislatura, amb conseqüències
molt més greus en algun cas, que preferesc no citar, per la vida
d’algunes persones dins hospitals i centres de salut d’aquesta
comunitat.

Gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara correspon tancar el debat a la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, diputats i diputades per les
seves aportacions. Vull agrair l’agraïment que ha fet de l’Àrea
de Seguretat de Can Misses perquè també és cert que ens ha fet
a tots moltíssima il·lusió aquesta consideració que s’ha fet per
part del jurat del Premi Ramon Llull d’uns professionals
altament motivats, implicats que... normalment fora del seu
temps de feina, idò dediquen molt de temps per la seguretat del
pacient.

Jo pens que... miri, Sr. Diputat, al final és cert que la
població té una sensació de o estàs a favor de la població, dels
ciutadans o estàs en contra o et carregues molts de drets que
tenen els ciutadans, no?, i es diferencien aquests tipus de
polítiques, però probablement els necessitarem al futur, ja ens
estam necessitant ara perquè de fet a Madrid hi ha un govern
central del Partit Popular que en aquests moments pren unes
decisions que he de dir que la ministra encara no m’ha rebut,
que li vaig enviar una carta per a una reunió urgent el mateix
dia en què es va incorporar de problemes que ens preocupen.

I jo crec que el que volen els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears és saber a quina banda som, si som aquí per
defensar els interessos dels ciutadans de Balears o si hi som per
posar traves i per posar pedres als ciutadans com s’ha fet en
moltes ocasions, però que tenim oportunitats de lluitar plegats,
molt més fàcilment en aquest cas amb el Govern central, que de
moment, idò per exemple, en matèria de salut no es pren cap
decisió i perjudica seriosament els interessos de les comunitats
autònomes, en aquests moments en matèria de salut. I estam
tots molt preocupats, per tant, els ciutadans ens agrairien
moltíssim si vessin que nosaltres som capaços de fer una
defensa conjunta dels interessos de la comunitat autònoma.

Control, manteniment, evidentment, vaig explicar el ple
també que hi ha un sistema que té... tenen la mateixa empresa,
però que tenen les concessionàries per detectar incidents,
intentar esmenar-los. 

Em diu: no ha dit res del que fan en prevenció; sí, revisam
totes les baixants, és a dir, una baixant ha tengut un problema
al forjat, per tant, es revisen totes les baixants, tots els forjats de

totes les baixants per intentar evitar que això torni succeir,
tenint en compte sempre que el risc zero no existeix.

Com a model, de moment hem parlat i tenim... és cert que
tenim molts projectes, però un d’aquests és important, d’una
inversió important, és l’Hospital de Manacor i ja hem decidit
que tendrà una gestió pública, que no fem un model
concessional. Per tant, en aquest govern en aquests moments
aquest és el model que defensam perquè pensam que en aquests
moments i en aquesta situació aquest model és millor que
l’altre en aquest centre, que és un poc la decisió que s’ha pres.

Sra. Ballester, las cocinas..., es que, claro, yo no puedo
venir con toda la información de todo, no era motivo de la
comparecencia y entonces no tengo la información, sé que se
ha adjudicado la cocina de Can Misses, la empresa, a una
nueva empresa y parece ser que ha mejorado bastante y han
disminuido las quejas. Es un poco la información que tengo a
este respecto, tener... claro, la información detallada es muy
complicado sobre todo si no estaba previsto.

Luego usted ha dicho algo que me parece también a tener
en cuenta y es que un gobierno y el otro gobierno dicen y no
hacen y tal... No, cuando sea es, y yo asumiré, incluso las
decisiones que no he tomado, pero que ha podido tomar mi...
un gobierno de izquierdas en un pacto anterior, como no
puede ser de otra forma, pero lo que sí quiero dejar claro para
terminar es que Verge del Toro se trasladó al nuevo hospital
de Mateu Orfila y en el año... se estuvo trabajando en el
proyecto funcional y se dejó el proyecto funcional listo para
ponerlo en marcha y durante cuatro años no se ha hecho nada,
o sea el gobierno de izquierdas lo dejó listo, empezó el
traslado, dejó el proyecto listo y no se ha hecho absolutamente
nada.

En el caso del Hospital de Can Misses, bueno, se ha
retrasado la puesta en marcha del funcionamiento del hospital
casi tres años de... bueno, esto también tiene un coste
importante, pero que cuando ya... se hizo el contrato de
concesión se tenía en cuenta la reconstrucción del antiguo
hospital, un gobierno de izquierdas tuvo en cuenta la
reconstrucción del viejo hospital con un centro de salud para
acercar los servicios a la población de la zona de Can Misses
y la reforma de todo el edificio que podría estar hecha en estos
momentos, quien no lo hizo fue el gobierno del PP.

En el Hospital de Manacor se dejó la obra adjudicada, o
sea, se dejó el proyecto hecho y la obra adjudicada, que en
estos momentos haría tres años que ya estaría terminada la
reforma prevista en aquel momento, que es cierto que ahora es
mucho mayor la reforma del Hospital de Manacor, los
ciudadanos no hubieran padecido los cuatro años que han
padecido por ejemplo goteras. O sea, el gobierno de
izquierdas lo dejó preparado para hacerse en el tiempo que un
tiene, ¿no?, y el gobierno del PP es quien no ha ejecutado esta
obra.

Y con el Hospital de Son Dureta pasó lo mismo, el Hospital
de Son Dureta se trasladó en el año 2010, a final de 2010, las
elecciones fueron el 2011, hasta el 2011 se trasladó, el primer
traslado fue en diciembre de 2010, pero se siguieron
trasladando el resto de los servicios y llegaron las elecciones,
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y ya había un proyecto de reforma para el antiguo Son Dureta,
que un gobierno de izquierdas dejó preparado, preparado,
para poner en marcha y un gobierno del PP no puso en
marcha.

Entonces, esa es la diferencia que quiero que quede clara
porque podemos hacer demagogia todos, pero la verdad al
final suele ser una, aunque puntos de vista puede haber
muchos. Quiero decir, hay cosas, hay hechos evidentes y eso
es un poco lo que quería matizar.

Y para terminar decir que yo no voy a mínimos, voy a
máximos, o sea, no trabajamos a mínimos, le puedo asegurar
que nuestros equipos están trabajando, ya le digo muchas más
de las obras previstas en sus contratos, no para conseguir un
mínimo, para conseguir los máximos y yo me planteo
conseguir los máximos y luego ir anunciando paso a paso
cada una de les fites que es vagin plantejant, no?

Moltes gràcies a tots per les seves aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat i, no havent-hi més
assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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