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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Silvia Cano substitueix María José
Camps.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta, Silvia Limones substitueix Vicenç
Thomàs.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Agustina Vilaret. Perdó,
Josep Ferrà, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei núm.
1616/18 i 1677/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1616/18,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i  MÉS per
Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques.

Començam pel debat de la Proposició no de llei núm.
1616/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i  MÉS per
Mallorca, relativa a humanització del part i bones pràctiques
obstètriques. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Molt bona tarda, senyors i senyores diputades. En primer
lloc, vull donar la benvinguda a les associacions de comares i
matrones, a la Sra. Isabel Sampedro, i a les autores de la
publicació L’atenció al part normal als hospitals públics de
les Illes Balears; adequació a les recomanacions de
l’Estratègia d’atenció al part normal en el Sistema
Nacional de Salut, Rosa Llobera, Carmen Alfaro i Carmen
Herrero. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el debat
d’avui horabaixa.

Des del Grup Socialista hem volgut presentar aquesta
iniciativa, a la qual s’han sumat els diferents grups que donen
suport al Govern, perquè Balears ha estat una comunitat
capdavantera en l’atenció al part normal i volem que ho
continuï essent. Pensam que tenim un marge de maniobra per

apropar-nos als estàndards recomanats pel ministeri i
l’Organització  Mundial de la Salut i per avançar en la
consolidació de bones pràctiques obstètriques i
d’humanització dels parts. 

Ja el 2003 vàrem incorporar a la Llei de salut de les Illes
Balears els drets de la dona durant la gestació, el part i el
puerperi per tal que les dones poguessin obtenir to ta la
informació en termes comprensibles, rebre l’atenció
professional adequada, poder triar les diferents opcions de
part, ser les protagonistes, en definitiva, de les seves
decisions, així com tenir el nadó al seu costat des del
naixement i durant tota l’estada hospitalària. També s’oferien
els recursos per a la lactància materna, etc. Aquesta llei també,
des d’un punt de vista progressista, contemplava els drets dels
nadons, així com els drets comuns dels pares i de les mares.
Des de llavors els centres disposen d’elements que faciliten
la relaxació i el confort de la dona com la música, pilotes de
massatge, i el 2009 es va posar en marxa la primera banyera de
part de l’Hospital d’Inca, que era la segona banyera que es
posava en tot l’Estat, i que a dia d’avui també se’n disposa a
Eivissa amb una creixent demanda. L’Hospital d’Inca també és
pioner en la introducció del gas medicinal Entonox com una
opció més d’analgèsia alternativa a l’epidural per al control del
dolor. Tot això sense renunciar a elements tecnològics per
realitzar un monitoratge i un control del benestar fetal adequat
a les recomanacions de l’OMS.

A Balears ens avançàvem molt a l’estratègia nacional
d’atenció al part normal al sistema de salut, i a la Llei
Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre  dones i homes, respecte de les qüestions de salut i
gènere, proposant evitar la patologització i la medicalització
del part, afavorir l’apoderament de la dona, possibilitar la
recerca d’autonomia i autoresponsabilitat en la presa de
decisions, i assegurar la salut de la mare i de la criatura. 

L’Organització Mundial de la Salut diu que totes les dones
tenen dret a rebre el més alt nivell de cures en la seva salut, la
qual cosa inclou el dret a una atenció digna i respectuosa de
l’embaràs, del part, el seu puerperi i el dret a no sofrir
violència ni discriminació. Aquesta organització de referència
defineix de manera clara quines són les pràctiques
recomanades per a la humanització del part: permetre que les
dones prenguin decisions sobre la seva cura, l’acompanyament
continu durant tot el procés de part, llibertat de moviment i
posició durant el treball de part, i evitar pràctiques de rutina
com episiotomia, rasurat, ènema o monitoreig fetal
electrònic, permetre la presa de líquids i aliments en el treball
de part, restringir l’ús de l’oxitocina, l’analgèsia i l’anestèsia,
i limitar la taxa de cesària al 10 o al 15%.

Durant la darrera dècada hem avançat en la filosofia que el
part és un procés fisiològic i que per tant hem d’evitar
l’excessiva medicalització per atendre el part d’una manera
més respectuosa, millorant la qualitat assistencial alhora que
es mantenen els nivells de seguretat per a les mares i les seves
criatures. L’any 2009 el Ministeri de Sanitat va editar els
estàndards i les recomanacions per a maternitats hospitalàries,
i va publicar el 2010 una guia de pràctica clínica sobre
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l’atenció al part normal, que aporta una extensa llis ta de
recomanacions que es recullen a l’Estratègia d’atenció al part
normal en el Sistema Nacional de Salut. Malgrat això aquesta
estratègia és insuficientment analitzada en el conjunt dels seus
indicadors. 

El conjunt dels hospitals públics de les nostres illes
posseeixen protocols d’atenció al part normal; ara bé,
analitzant les dades sobre cesàries, episiotomies, epidurals i
tipus de part instrumental per hospital podem afirmar que cal
donar una empenta a aquesta estratègia per unificar criteris,
garantir la igualtat en la qualitat assistencial, i apropar-nos als
estàndards recomanables de l’atenció al part normal. L’OMS
referia en el 85 com a criteri de qualitat una taxa de cesàries
entre el 10 i el 15% dels parts; recentment, el 2015, conclou
que aquestes cesàries són importants per salvar vides de mares
i criatures; ara bé, que només estan indicades per motius
mèdics, i s’indica que a nivell poblacional les taxes superiors
al 10% no estan associades a aquests objectius. A hospitals
que aposten per parts de baixa intervenció amb protocols
estandarditzats i obstetres conscienciats i conscienciades les
cesàries es mouen entre el 12 i 20%; en els hospitals privats
les xifres poden superar el 50% dels parts. 

El darrer informe realitzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat el 2013 situa Balears l’any 2011 en la
posició sisena del rànquing de 17 comunitats autònomes, amb
una taxa de 20,5% del total quan la mitjana està en el 21,88;
quedam enfora del País Basc, amb una taxa del 12,64%, però
també lluny d’Extremadura, amb una taxa del 27,49%. Cinc
anys després d’aquest informe a dia d’avui estam en una taxa
del 19,7%, però amb diferències molt significatives entre els
diferents hospitals de Balears; Son Espases té una taxa de
cesàries del 29,4%; Son Llàtzer, del 16,1; Manacor, 13,8;
Inca, 18,4; Mateu Orfila, 26,3; Can Misses, 13,6; i
Formentera, 18,6%, la qual cosa evidencia que tenim un marge
de millora per escurçar la distància entre hospitals i per
ajustar-nos a les recomanacions de l’OMS i del ministeri.

L’estudi publicat el 2016, L’atenció al part normal als
hospitals públics de les Illes Balears , conclou que Son
Llàtzer, seguit de l’Hospital de Manacor, són els hospitals que
presenten les xifres de parts autòcits, naturals, més altes; en
canvi la taxa més baixa la trobam a Son Espases, cosa també
comprensible  al ser hospital de referència, i si hi ha alguna
complicació es deriva aquí, amb una diferència d’un 15% entre
la taxa més alta i la taxa més baixa. Altres indicadors, com el
part instrumental, episiotomies i analgèsia, són analitzats, i
s’evidencia que en tots els hospitals el més utilitzat és la
ventosa, que suposa el triple de l’ús dels fòrceps, tal i com
recomana l’estratègia nacional. Pel que fa a les tendències
dels darrers anys, Can Misses, Manacor i Inca han augmentat
els parts instrumentals, mentre que Son Espases, Son Llàtzer
i Mateu Orfila han registrat una disminució. Respecte de les
episiotomies, a pesar que és una pràctica no recomanada,
l’Hospital Mateu Orfila les va practicar en un 21% dels parts,
el que suposa quatre vegada més que l’Hospital comarcal
d’Inca. I pel que fa al maneig del dolor, veiem que l’ús
d’epidurals va en augment en quatre hospitals i es redueix a

Manacor i a Inca; l’any 2014 la diferència entre Son Llàtzer i
Inca va ser de 40 punts.

L’evidència científica fa anys que pressiona cap a un canvi
de model més humanitzat i respectuós, i les dones estan cada
vegada més conscienciades dels seus drets durant l’embaràs,
el part i el puerperi. És més, segons alguns estudis recents el
7% de les dones asseguren haver patit violència obstètrica.

Si presentam aquesta PNL és perquè tenim marge
d’actuació per homogeneïtzar criteris entre hospitals,
compartir i extrapolar bones pràctiques, formar millor els
professionals, uns professionals molt implicats i cada dia es
formen millor, i apostar per noves vies i opcions com són les
cases de naixement, espais integrats  a la xarxa pública que
garanteixen l’opció del part natural, espais íntims, càlids,
sense llum, sense renou, on les dones estan tranquil·les i a
gust i que eviten la instrumentalització innecessària respectant
els tempus fisiològics i permetent que el cossos de les dones
es puguin preparar per al part, i això després es reflecteix en
la taxa de cesàries.

Per tot això, les propostes d’acord van en la línia d’instar
el Govern a impulsar l’Estratègia de salut al part normal
unificant, qüestionant i actualitzant criteris i protocols per
garantir els drets de les dones gestants i les seves criatures; el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a identificar les
bones pràctiques i exportar-les al conjunt dels hospitals per tal
d’evitar la instrumentalització del part normal i oferir una
atenció més humanitzada; instar a continuar amb la formació
de professionals per actualitzar coneixements i habilitats
pràctiques com a elements claus per a la modificació de
rutines apreses i millorar la qualitat a l’atenció basant-la en
l’evidència científica, i, per últim, la quarta proposta, és instar
el Govern de les Illes Balears a estudiar l’experiència i
viabilitat de projectes com són les cases de naixement.
Aquestes cases de naixement s’han posat en marxa a diferents
hospitals, com a València, a l’Hospital de Manises, a
Catalunya o a Madrid, i són cada vegada més els països que
aposten per aquest tipus d’infraestructures on les dones tenen
més probabilitat d’acabar el part sense intervencions
innecessàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra.
Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en el
document Maternitats hospitalàries. Estàndards i
recomanacions del ministeri s’exposa el següent, es troba una
taxa de cesàries més alta en els hospitals de menys de 60 parts
anuals. Es recomana que es realitzi un estudi que explori la
relació entre volum d’activitat, taxa de cesària i immobilitat
perinatal, estudi que a dia d’avui no s’ha realitzat perquè tot el
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relacionat amb l’Estratègia d’atenció al part s’ha abandonat pel
ministeri.

El document afegeix que sembla prudent de no dotar de
maternitats a aquells hospitals  que no tenguin una àrea
poblacional de referència que generi una demanda superior als
60 a l’any, excepte que raons de temps de desplaçament o
accessibilitat així ho aconsellin. Així mateix, aconsella revisar
els indicadors de qualitat de la maternitat hospitalària amb
menys de 609 parts a l’any i avaluar les opcions per corregir
aquelles que tenguin estàndards sots-òptims. 

Aquest situació es recull en àrees de l’illa de Mallorca, en
aquest sentit nosaltres parlam d’aquelles àrees de l’illa de
Mallorca on els hospitals no donen un servei complet dels
parts, la cosa que s’aconsella o el que fa necessària també la
dotació d’ambulàncies adequades i que des d’aquí també
consideram que és una prioritat per a l’illa de Mallorca.

Actualment, tal com ha dit la portaveu del PSIB,
efectivament hi ha hagut molts d’avanços respecte d’això i, a
més, ha estat una reivindicació per part de moltes associacions
de l’atenció als parts molt més humana que fins ara no s’havia
fet sobretot perquè el que hem de fer és adaptar-nos també a
les peticions dels usuaris i no adaptar els usuaris als hospitals. 

Considerem que és una molt important iniciativa tenir
consciència de la necessitat de fer canvis respecte d’això, i
des de ja fa uns anys estan notificades, llegim en premsa, els
diferents... apunts que hi ha sobre això, com, per exemple, el
que ja ha comentat la Sra. Cano respecte de Can Misses on,
per exemple, ja ofereix parts a l’aigua; a més les sales de parts
també són decorades les seves parets amb imatges de l’illa per
reduir els nivells d’estrès de les mares i consideram que coses
com aquestes han de continuar fent-se i atendre també les
peticions que aquestes associacions i molts d’usuaris fan
respecte de l’atenció que reben quant al part. 

Així que estam contents d’aquesta iniciativa i agraïm que
sigui exposada aquí, en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sra.
Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. President. Sigui benvingut el públic que avui
ens acompanya. Presentam aquesta iniciativa conjuntament per
la preocupació que ens genera la poca llibertat que tenim les
dones per decidir durant el part, el qual és percebut com una
patologia, com un procés que fa molt de mal i complex en el
qual allò important és que el bebè estigui bé, viu, mentre la
mare sembla que passa a ser un simple contenidor, una vegada
més. Justament parlam d’uns dels moments més importants
per a la vida de qualsevol dona i que es troba bàsicament

controlat per la voluntat dels professionals sanitaris més que
allò que realment desitja la dona. 

Nogensmenys, el passat febrer l’OMS va publicar les seves
recomanacions sobre el part i ho va fer, entre altres motius,
per l’augment de la medicalització dels naixements que fan
mal a la capacitat de les dones a l’hora de parir. El part ha de
ser tractat com a un procés natural amb la mare al centre de la
presa de decisions i només s’ha d’intervenir en cas que hi hagi
complicacions. Les noves recomanacions pretenen que les
dones recuperin el control del part, del seu cos, ja que en els
darrers anys és el metge que l’ha agafat, quan qui ha de decidir
és la dona, l’autèntica protagonista del moment.

Entre les 56 recomanacions que fan voldríem destacar que
s’ha de proporcionar una cura maternal i respectuosa i
mantenir una comunicació afectiva entre el personal mèdic i
la mare, és a dir, que hi hagi una escolta activa entre ambdós;
no s’han de fer episiotomies de forma rutinària; la primera
fase del part no té una durada estàndard establerta; no s’ha
d’usar com a referència un ritme de dilatació d’un centímetre
per hora; en absència de complicacions no s’ha d’utilitzar
oxitocina ni altres mètodes per accelerar el part; la mare té
dret a triar la posició que consideri més còmode i no se l’ha
de pressionar a l’hora d’empènyer; s’ha d’esperar almenys un
minut per tallar el cordó umbilical; s’ha de facilitar el contacte
entre el bebè i la mare o el pare; permetre que les dones
decideixin sobre els mètodes per alleugerir el dolor, el que
implica decidir si volen o rebutgen l’ús de l’epidural i, si la
volen, a quin moment; poder triar l’acompanyament durant el
part, i respectar la privadesa i la confidencialitat.

Acab, esperam que aquesta iniciativa sigui rebuda
positivament per la resta de grups parlamentaris i pugui sortir
endavant. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Sra. Seijas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. En este caso yo no he firmado
esta proposición no de ley, pero si hubiera tenido la
oportunidad la hubiera suscrito también, al igual que la
compañera del Grupo Mixto de Gent per Formentera,
entonces, no puedo... en este caso no puedo defenderla, pero
bueno adelanto... si quiere espero mi turno para fijar posición
porque la diputada de Formentera, que sería la que tendría que
defender la firma, su firma en esta proposición, sería la que
tendría que defenderla, no yo. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més torns, Sra. Seijas. 
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Pues entonces me permito decir que suscribo cada una de
las intervenciones precedentes, que doy la enhorabuena por
traer a esta comisión esta propuesta y que por supuesto que
apoyaré en todos sus puntos.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra.
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies avui pels professionals
que ens acompanyen, no?, i jo crec que també gràcies a tot,
no?, el suport o la... jo crec un poc el sentiment comú que
aquest és un tema important. 

Per això volia fer rellevància, pot ser que de vegades
sembli que això no és un tema rellevant o és de poc interès,
però crec que tant la realitat que està documentada i les dades
que han expressat les meves companyes que m’han precedit
mostren precisament la seva importància. Jo diria que una
importància molt gran per al conjunt de dones i homes també
i de la societat en general. Per no repetir les dades i la
informació sobretot incidiré breument que jo consider que és
una... l’experiència que... per aquesta experiència que suposa
l’embaràs i el part, una experiència que sobretot té incidència
en les dones, però, com he dit, en el seu entorn i la
humanització creixent, si ho comparam des de fa trenta anys,
és molt significativa. Record que parts, diguem, a Son Dureta
comparats amb els parts que ara es fan a Son Llàtzer o que es
puguin fer allà crec que hi ha una diferència substancial.

Però també posa en evidència la necessitat de continuar
amb aquesta tasca d’humanització i d’acompanyament. Una
experiència que hem ressaltar que, per a les dones i per al seu
entorn familiar, és única, personal i molt diversificada i aquí
jo crec que és on hem de tenir en compte que com moltes
coses de la vida, és una experiència que cadascú ha de poder
conduir d’una forma que se senti còmode, perquè és una
experiència única tant a nivell biològic, però també sobretot
emocional, i demanda sobretot fer-la amb recursos suficients,
amb l’acompanyament adequat i  amb confiança, confiança
també en els professionals i en la manera com es fa.

Jo crec que aquesta PNL precisament el que vol incidir és
amb aquestes tres qüestions, incrementar aquests recursos,
amb un bon acompanyament i en incrementar aquesta
confiança. Per tant, nosaltres creiem important aquesta
proposició no de llei de millorar aquesta estratègia d’atenció
a tot el procés, garantint els drets de les dones sobretot que
tenen l’experiència de l’embaràs i també després del part, la
unificació de criteris i l’extensió a tots els centres de les Illes
Balears, també ens pareix important compartir aquestes bones
experiències, compartir aquests criteris i que una dona senti

que pot ser ben tractada a un lloc o a un altre i no té aquí la
impressió de què hi ha diferències. I continuar també amb la
formació dels professionals. Jo crec que això és bàsic, en
qualsevol cas, però en aquest tema és importantíssim. 

I el darrer punt, que és estudiar noves experiències, que
també sabem que a altres casos i a altres comunitats
autònomes funcionen, també és important que la nostra
comunitat autònoma també sigui avançada i sigui innovadora
en aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Serra, per un temps de 10 minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair a les
persones i associacions que són aquí presents i també per
començar volia reconèixer els nombrosos professionals que
ja treballen en la línia d’humanització  del part i contra la
violència obstètrica. No vull repetir les dades que s’han donat
aquí, per tant, intentaré donar uns altres arguments, i això vol
dir que compartesc tot el que s’ha dit fins al moment.

El part pot ser molt traumàtic per a algunes dones, s’ha
arribat a descriure la prevalència del trastorn de l’estrès post-
traumàtic en el part i hi ha estudis que l’avalen. És a dir, no
estam parlant d’una situació figurada, sinó d’una cosa molt
clara i estudiada ja. Aquesta experiència es descriu com a por,
com a indefensió i terror i sol anar seguida de pensaments que
inclouen records del part, els flash-back, malsons, irritabilitat
i pot afectar seriosament a les dones i als seus familiars.

Aquest procés fins i tot es pot iniciar abans del part, la
percepció d’accions o omissions de comares, metges i
infermeres es transforma en un desig de finalització del part
que inclou la fantasia de mort com a única forma d’evasió
d’aquest trauma. Moltes vegades segueixen tenint records
molt viscuts anys després del part. Una episiotomia sense
indicació és evident que és violència, però també es descriu
per part dels defensors i les defensores d’aquest moviment,
com a violència l’aplicació d’oxitocina o la falta d’informació
dels procediments que es puguin emprar en els parts. Està clar
que són diferents gradacions d’una realitat.

El primer país, per donar un argument diferent dels que
s’han donat aquí, el primer país que ha reconegut la violència
obstètrica com a concepte legal ha estat Veneçuela, això
agradarà a alguns dels grups aquí presents, i que allà es
defineix així, seguint un article d’Ibone Olza, psiquiatre i
activista d’aquest moviment. Es descriu així: “Apropiación del
cuerpo y proceso reproductivo de las mujeres por
prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico
deshumanizador, en un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo
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pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente
sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente
en la calidad de vida de las mujeres”.

A l’article 51 d’aquesta llei es descriuen els actes
constitutius de violència obstètrica i els referesc perquè és la
primera banda on ha estat normalitzat legalment, com he dit al
principi, i són, per exemple: no atendre oportunament les
emergències obstètriques; obligar a la dona a parir en posició
supina i amb les cames aixecades, podent fer-ho en posició
vertical; obstaculitzar l’aferrament precoç de recent nascut,
alterar el procés natural del part, sedant-lo si no hi ha
consentiment, practicar cesàries podent-ho fer natural i sense
consentiment.

Per tant, sí és cert que hem d’anar avançant en la
humanització del part, però sense deixar de reconèixer els
avanços que es fan progressivament, no només per part de
l’administració, no tant per la part de l’administració, sinó pels
mateixos professionals, ginecòlegs, comares, diplomats
universitaris en infermeria, auxiliars, etc., que alguna
d’aquestes actuacions citades ja estan incorporades a
l’activitat professional. Per tant, tampoc no s’ha de caure en la
generalització i hem de saber reconèixer aquests avanços que
sens dubte formaran part de futurs estudis i projectes que es
puguin fer en aquest sentit.

També vull remarcar sobretot que s’ha de respectar la
voluntat de la dona, de la gestant i amb aquestes
consideracions, remarcant la bona feina dels professionals del
part en aquesta comunitat, votarem a favor dels quatre punts,
lògicament no es pot fer altra cosa amb unes propostes que
plantegen impulsar l’estratègia d’atenció a l’embaràs,
exportar-les al conjunt d’hospitals públics de les Balears,
continuar la formació de professionals i  que s’estudiï
l’experiència i la viabilitat de projectes com el cas de
naixement. 

Per tant, en la mesura que sabem que aquestes actuacions,
algunes d’elles estan menys iniciades, algunes estan més
introduïdes en alguns centres hospitalaris, com dic, votarem
a favor també donant suport a alguna de les demandes que
s’han fet aquí i és que això vengui dotat oportunament amb els
recursos necessaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Avui m’ha
tocat a mi acabar la ronda d’intervencions i s’ha dit gairebé tot.
Moltes vegades ens trobam amb iniciatives que intenten donar
resposta a una demanda que es produeix per un canvi de la
societat i crec que aquesta iniciativa n’és un bon exemple.

No es pot posar en dubte que cada dia hi ha més dones que
demanen un part menys medicalitzat i dirigit i fins i tot en
espais més càlids. Ens correspon a nosaltres atendre aquesta
demanda perquè les dones embarassades puguin veure
garantits els seus drets. Això en cap cas no comporta posar en
dubte els professionals, a l’exposició de motius es donen
moltes dades de les intervencions en els parts dels diferents
hospitals de Balears i de l’ús de l’epidural i es constata la
diferència del tipus d’intervenció entre uns i altres. Però
també voldríem dir que no ens agradaria que s’assenyalàs un
hospital o un altre, perquè estam segurs que els professionals
podrien explicar el per què de totes aquestes xifres. També ho
diem pel punt 2 de la iniciativa que parla d’identificar les
bones pràctiques i exportar-les al conjunt dels hospitals.
Estam convençuts que bones pràctiques n’hi ha a tots i cada un
dels hospitals d’aquestes illes, una altra cosa és que es vulgui
anar reduint la instrumentalització del part, evidentment
sempre que sigui possible , perquè així ho demanin les
embarassades. 

A l’exposició de motius parla de l’hospital valencià de
Manises que va ser pioner en obrir una casa de parts el 2014,
llegia un article que actualment el 40% de les dones que hi van
ho fan, tot i que no sigui aquest el seu hospital de referència.
Això confirma l’augment d’aquesta demanda i ens sembla bé
que s’estudiï a Balears per anar fent feina en aquest sentit. El
més important d’aquesta qüestió és que les dones puguin
elegir, que si una dona prefereix un part poc intervengut el
pugui tenir, sempre que no posi evidentment la vida del nadó
ni la seva en perill i que si una dona vol fer ús de l’epidural,
tengui el mateix dret a què li sigui subministrat.

Evidentment votarem i donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula per contradiccions en
nom del grup proposant l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Bé, no serà tant per contradiccions, sinó per agrair el
suport mostrat a la iniciativa. Dir que aquesta iniciativa el que
vol és millorar la qualitat assistencial pel que fa l’atenció de
les dones durant l’embaràs, el part i el naixement i per suposat
també fer un reconeixement a tots els professionals i les
professionals que a dia d’avui treballen amb les dones, per
garantir els seus drets  sexuals i reproductius i es formen i
innoven i fan que els nostres hospitals tenguin una gran
qualitat i una bona excel·lència.

Hem vist els diferents indicadors, gràcies a aquest estudi
publicat el 2016, dels diferents hospitals públics i tot i que la
majoria d’aquests hospitals tenen protocols d’atenció al part
normal i es recullen amb major o menor grau les
recomanacions de l’estratègia nacional del ministeri, veiem
que es produeixen algunes diferències entre hospitals. No és
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una qüestió d’assenyalar ningú en un sentit negatiu, sinó de
posar damunt la taula tots els elements objectius per veure de
quina manera podem avançar i millorar en les bones
pràctiques, compartir-les, extrapolar-les i sobretot també fer
un seguiment de totes aquestes dades, tenir un feedback i
sobretot també fer-les públiques i que estiguin ben registrades
per poder-les confrontar i avançar d’una manera gradual.

Crec que hem avançat molt respecte dels processos
naturals de parts de baix risc, les dades del ministeri són
contundents en aquest sentit. Segons les dades del 2012 el
45% dels parts al Sistema Nacional de Salut es varen realitzar
amb trencament artificial de les membranes, al 3,3% dels
parts es realitza l’estimulació d’oxitocina, molt per sobre de
l’estàndard desitjat, hi ha un 19,4% dels parts induïts per
damunt de l’estàndard de la OMS que diu que cap regió ha
d’estar per sobre del 10%.

Crec que una dada positiva és la reducció en tots aquells
anys del nombre d’episotomies fetes de manera rutinària, del
82% al 2010 ara estam al 45%, maldament sigui una xifra
molt elevada perquè la OMS recomana no superar el 15% i
entitats a nivell nacional, com El Parto es Nuestro, afirmen
que de les 176.000 realitzades, 113.000 no s’haurien d’haver
dut a terme.

Per tant, crec que tenim molt de marge per avançar i tenim
un compromís molt clar de les professionals, però també de
les dones, que cada vegada tenen més consciència dels seus
drets i de les innovacions científiques que volen per al seu
procés de part.

Des del Grup Socialista volem que la nostra comunitat
autònoma sigui un referent de les bones praxis i de projectes
innovadors en l’obstetrícia, així com del respecte dels drets de
les dones, millors protocols, criteris homogenis, avaluacions,
seguiments, formació, innovació que ens permetin tenir una
millor qualitat assistencial de les dones, dels seus embarassos
i dels seus parts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cano. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1616/18.

Vots a favor?

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1616/18, presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a la humanització
del part i bones pràctiques obstètriques. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1677/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can Misses.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can Misses.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Serra, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull dir que si
defens aquesta proposició no de llei és perquè l’autora
d’aquesta PNL i de la feina que du, idò presideix aquesta
comissió, per qüestions de necessitat, atesa l’absència del
president. Llavors, per tant, em limitaré a defensar-la, però
sabent que la feina és de qui l’ha feta, que és la presidenta
d’aquesta comissió en aquests moment, la Sra. Tania Marí.

Bé, la qüestió és que durant la legislatura de 2007 a 2011,
amb el segon pacte de govern, el PSIB-PSOE va adjudicar el
contracte de construcció del nou complex assistencial de Can
Misses i el pàrquing de Can Misses va ser adjudicat per ser
gestionar per una empresa privada. Remarc això perquè va ser
adjudicat pel Partit Socialista, amb un model concessional que
sembla que..., amb el qual ara doncs... no els acaba d’agradar
tant i el menyspreen contínuament.

Incloïa aquest model concessional, adjudicat a una
empresa privada pel Partit Socialista, unes tarifes per al
pàrquing, però prompte es va veure que aquestes tarifes eren...,
no sé si dir abusives, però sí que eren molt elevades,
excessivament elevades, i ja d’entrada determinaven una falta
d’equitat a les Illes Balears perquè fins i tot eren més cares
que el de Son Espases i tenint en compte que a l’hospital de
Menorca, idò era gratuït aquest aparcament. Per tant, és
evident que es va entrar malament i tort en aquest
plantejament.

Al desembre del 2016, per si no fos prou, aquesta situació
s’agreuja perquè, com dic, al desembre del 2016 la
Conselleria de Salut de les Illes Balears va i anuncia una
reducció del 24% de la tarifa del pàrquing de Son Espases que
va passar d’un 1,60 euros a 1,22 euros, i el febrer del 2018 va
anunciar 15 aparcaments gratuïts al mateix hospital. 

Per tant, ja ens trobam que l’únic hospital de les Balears on
no hi ha cap aparcament gratuït és a l’hospital d’Eivissa, el nou
Can Misses. Així, la tarifa del pàrquing de Can Misses és de
0,0305 euros per minut, 2,10 per hora, quasi el doble que a
Son Espases, i 12 euros per dia.

Encara que les empreses concessionàries són diferents a
Son Espases i a Can Misses, no resulta coherent i no resulta
acceptable, i això s’hauria hagut de veure també a l’hora de
l’adjudicació, que es romp el principi d’igualtat entre
ciutadans de les Illes Balears i es romp perquè es romp
l’equitat, i es romp l’equitat perquè els residents d’Eivissa i
els de Formentera han de suportar un cost superior
d’aparcament per poder acudir a la sanitat publica.

Aquest plantejament amb un govern de les Illes Balears,
amb el suport d’una forma ferma i decidida encara que sembli
el contrari pel Grup Parlamentari Podem, fa que el Grup
Podem a Eivissa copiï pràcticament la petició que des d’aquí
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es fa per part del Partit Popular i aquesta petició, amb aquesta
moció que es va presentar al Consell d’Eivissa, va i resulta que
li donen suport tots, el PSOE, Podem i, lògicament, el Partit
Popular com que era còpia d’aquesta, idò lògicament era
suportada, però amb una diferència, la diferència era que no hi
havia termini per produir aquesta disminució de tarifes o fins
i tot la gratuïtat de l’aparcament de Can Misses.

Per tant, el primer que hem de dir és que..., i quan vàrem
veure això ens vàrem alegrar que se sumassin a aquesta
demanda tan necessària per als usuaris de la sanitat pública
pitiüsa.

Com dic, però, el Grup Parlamentari Podem dóna suport
al Govern de Francina Armengol i no he vist jo cap moviment
real i efectiu per reclamar-ho al Parlament ni tampoc als seus
acords pel canvi.

Per què diem això? Bé, ja sabem que no són a l’equip de
govern, però sí que hi són a l’hora de votar una sèrie de
propostes que es varen anar presentant als pressuposts, i aquí
tenim el contrasentit: que mentre fan PNL i mocions per ser
votades a Eivissa, que és on hi ha l’afectació de la gent, resulta
que aquí en el debat de pressuposts ens voten en contra, i així,
en els pressuposts de la CAIB dels anys 2017 i 2018, on el
Partit Popular va defensar esmenes, exactament la 16645/16
i la 16009/17, per valor de 3 milions d’euros, per aconseguir
la gratuïtat dels pàrquings de Son Espases i de Can Misses, idò
estava en les mans del PSOE i Podem aconseguir-ho per a
aquest any, però resulta que varen votar en contra de les
esmenes seguint, idò bé, una sèrie de consideracions que ens
allunyen prou de la nova política que ens vénen dia sí i dia no...
i dia també, perdó, dia sí i dia no, no, dia sí i dia també.

No ens serveix l’argument que es votaven grups d’esmenes
com han dit ara, com a un intent d’amagar el seu
posicionament a l’hora de plantejar les esmenes al debat de
pressuposts, no ens serveix que ens diguin que aquestes
propostes estaven agrupades, perquè ja sabem tots que al debat
de pressuposts... si realment haguessin estat preocupats per
aquest tema i no haguessin estat d’acord amb la resta de
propostes que anaven amb aquests agrupaments, doncs
haguessin pogut demanar la votació separada i..., així, facilitar
i pressionar perquè es produís aquesta gratuïtat al pàrquing de
Can Misses. Per tant hem de concloure que els únics
culpables, per totes les raons que s’han exposat, que avui a Can
Misses es paguin 2,10 euros l’hora són el PSOE i Podem.

A la proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular,
registrada el 13 de febrer de 2018 -volia aclarir-ho perquè
això ens dóna també referència respecte d’altres propostes
que s’han presentat, el 13 de febrer es va presentar i  es va
presentar en el Parlament, es proposa el següent: primer, “El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut de
les Illes Balears a fer efectiva la gratuïtat dels pàrquings de
Son Espases i de Can Misses abans de finalitzar el 2018"; i,
segon, “El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut de les Illes Balears a adoptar mesures econòmiques
per tal de reduir els costs del pàrquing de Can Misses,
especialment per als usuaris que l’han d’utilitzar

contínuament, mentre  es negocia amb l’empresa
concessionària la gratuïtat de l’aparcament”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies. Per poder parlar d’aquest assumpte és
necessari conèixer la realitat de la situació en què ens trobem
en tot el territori nacional, i és que es va establir un model per
a la construcció d’hospitals en mans d’empreses privades a
canvi de la gestió de serveis no sanitaris, com són les cuines,
bugaderia, manteniment, i aparcaments. Curiosament tots els
serveis atorgats per aquestes concessions han donat
problemes també per tot arreu, no tan sols a l’illa d’Eivissa,
els diaris estan plens d’aquest tipus de queixes. Paradoxalment
és un model que van acceptar tant el PSOE com el PP i, torn
repetir, en tot el territori espanyol.

S’ha de constatar que aquest model es va utilitzar per
malbaratar recursos públics i privatització dels mateixos, que
ens fan endeutar-nos mentre els serveis hem d’anar a rescatar-
los sense retornar-los públicament. El constructor Villar Mir,
que va estar a punt de construir Son Espases fins que Matas va
canviar d’amo, ha reconegut públicament i sota promesa que
se’n va anar de Balears perquè no volia pagar mordidas -això
va sortir ahir mateix-, el que fa que presumptament tots i totes
paguem mordidas quan aparquem a Son Espases o a Can
Misses, i això és encara més injust.

Per part de Podem ho tenim molt clar: demanam la
gratuïtat dels aparcaments. Ja vam fer preguntes al Ple, vam
presentar una moció al Ple del Consell d’Eivissa per reclamar
aquesta gratuïtat, i fins i tot a l’Ajuntament de Palma vam
proposar una llançadora amb una dotació pressupostària de
fins a 500.000 euros per a la seva posada en marxa, i que
misteriosament tenen paralitzada pels seus socis de govern a
l’espera de qui sap què. També està recollit en els acords pel
canvi, que s’especifica a l’acord que diu: “Recuperació dels
serveis externalitzats”, reconeixent que no sols perdem amb
el servei dels aparcaments sinó en tots els serveis que ja he
citat abans, bugaderia, cuina i manteniment. 

Des de Podem prenem aquesta iniciativa com l’assumpció
de l’error comès per part del Partit Popular d’acceptar aquest
tipus de model de construcció d’hospitals, i que ara intenta
revertir la situació que estan patint els usuaris mitjançant
aquesta PNL. Li donem les gràcies per donar suport a
l’objectiu de l’Associació per a la defensa de la sanitat pública
per a la recuperació dels serveis externalitzats.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Crec que avui debatem aquí un tema com una mica
molt debatut en aquesta cambra, que és recordar una mica com
es va fer..., perquè al final aquests preus són conseqüència una
mica de com es va dur a terme la construcció d’aquests
hospitals, i sobretot, com s’ha dit abans, jo almanco el de Son
Espases és que el tenc més viu, supòs que perquè visc a l’illa
de Mallorca i és el que tenc més present, encara que són igual
d’importants, però, bé, almanco aquest de Son Espases segur
que és fruit d’una concessió que va fer el Partit Popular i que
ha quedat demostrat que està feta sense cap transparència, ni
interès pels doblers públics, i que ha resultat ser una hipoteca
per a tots els illencs, i això és la realitat on ens ha conduït.

És evident que els problemes derivats d’aquesta nefasta...
o estafa licitació han tengut moltes deficiències i que s’han
hagut d’anar corregint -crec que la companya Marta Maicas
també hi ha fet un poc referència en aquest sentit- molt de
tipus de deficiències que s’han hagut d’anar corregint en
aquest hospital. I evidentment, evidentment, una d’elles, i en
el cas dels hospitals, un dels temes importants que afecta...,
tots són importants, perquè crec que quan una persona va a un
hospital sempre tots els temes que l’afecten són molt
importants, però un dels que a vegades és el més visible
directament és el tema dels pàrkings i dels preus. És cert,
aquests pàrkings són cars, jo he tengut familiars ingressats i
realment si tu has d’estar allà 24 hores o has de deixar el cotxe
per acompanyar una persona moltes hores i d’una forma
continuada és evident que arriba a ser una càrrega, diguem,
important per a les butxaques dels illencs i de les illenques, i
que realment penalitzat les famílies en aquesta situació de
malaltia, en aquesta situació de moments difícils.

El que passa és que a mi aquesta proposició no de llei em
contrasta una mica amb la comissió que vàrem tenir ahir aquí,
d’Economia i Hisenda, on segons on siguem es fa, diguem...,
ahir parlàvem que s’hauria de modificar la disposició 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per possibilitar que realment
amb els superàvits de les comunitats autònomes es poguessin
fer molts d’altres tipus d’inversions, i el Sr. Camps defensava
que no, que s’havien de fer només inversions financerament
sostenibles. Bé, jo crec que precisament Son Espases (...) i és
un discurs que contrasta i incoherent amb el fet que Son
Espases no és una inversió financerament sostenible. I de
totes maneres aquesta contradicció que es fa cada dia per part
del Partit Popular, de maquillatge electoral a què sempre ens
té acostumats, en qualsevol cas sí que des de MÉS per
Mallorca, en aquest sentit, creiem que els serveis públics
s’han de donar amb la major dignitat i equilibri possible, i no
només es poden mirar d’una forma econòmica, com les regles
de despesa, el que ens fa la Llei Montoro, que ens ofega els
ajuntaments, i amb aquests controls de la comunitat autònoma
que sobre el superàvit ens està imposant el Partit Popular des

del Govern de l’Estat, i crec que això contradiu, com moltes
coses i aquesta n’és una, amb el discurs que fa allà i el discurs
que després vostès fan aquí en qüestions concretes com és el
cas que ens trobam avui.

De totes maneres MÉS per Mallorca sí que està d’acord
que si es troba una solució contractual assequible per a la
gratuïtat d’aquests pàrkings és evident que nosaltres hi donam
suport, perquè precisament, ja ho he dit, creim que els serveis
públics han de ser serveis públics dignes i assequibles, i
l’esforç dels ciutadans quan paguen els seus impostos és per
a això, i que és responsabilitat nostra, dels que gestionam,
sigui qui sigui, del color polític que sigui, és gestionar amb la
màxima, diguem..., dignitat, equilibri, i mirar pel bé comú però
també per l’interès públic, i per tant nosaltres en aquest sentit
hi donam suport.

Ara, també ens agradaria que aquesta mesura i aquests
brindis, a vegades, aquestes alegries que vostès fan quan són
a l’oposició i que ara ens demanen i que no varen, perquè
vostès també podrien haver demanat al concessionari, en el
cas de Son Espases, que una condició que el pàrking fos sense
pagar, vull dir que fos gratuït, una de les condicions de la
licitació. Vull dir que en aquestes coses la política de cadascú
de qualque manera es transmet, i vostès realment en el tema de
macroinversions ja ens han demostrat el que són capaços de
fer. En qualsevol cas a nosaltres ens agradaria que aquestes
propostes que fa el Partit Popular quan és a l’oposició fossin
realment quan ja disposàssim d’un millor finançament, que és
el que ens ha promès des de fa temps i que al final no veim, ni
en aquests pressuposts generals de l’Estat de 2018, ni una
millora en les inversions de les Illes Balears, ni veim que
aquest millor finançament, que és just per als nostres
residents i que ens mereixem i que ens pertoca, cada vegada en
lloc d’apropar-se s’allunya més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sureda, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, el
tema de l’aparcament dels hospitals públics pens que ens ha
preocupat a tots des de l’inici de legislatura. Jo mateixa, per
exemple, he tengut l’oportunitat de fer-li preguntes orals a la
consellera sobre aquest tema i també hem presentat diverses
esmenes als pressuposts anuals de la comunitat, per garantir-
ne la seva gratuïtat.

El Govern primer, va dir, va donar la notícia de la gratuïtat
dels aparcaments dels hospitals de Can Misses i Son Espases,
després va dir que no, que era un objectiu de legislatura, però
desgraciadament fa tres anys i encara no s’ha complit. És cert
que aparcar a Son Espases no és tan car com fa quatre anys i
que es construeixen places que, segons ha afirmat el Govern,
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seran de franc. Però una cosa pensam que no lleva l’altra, les
noves places són imprescindibles perquè les actuals no són
suficients. Des d’El Pi pensam que no només són aquestes,
sinó totes les places de l’aparcament les que haurien de ser
gratuïtes.

Pel que fa el cas de Can Misses, la consellera també va
afirmar a principis d’any que estava en negociació amb
l’empresa, però, i ja em rectificaran si no és així, encara no
s’ha arribat a cap acord. 

Des del Primer apostam per la gratuïtat i creiem que és un
compromís que s’ha de complir, perquè tots els pacients i els
seus familiars han de poder anar a l’hospital sense que això
suposi un cost econòmic, a més que és un greuge davant els
usuaris dels altres hospitals que no tenen aparcament de
pagament i no han de pagar aquesta despesa.

Per to t això, i sent coherents amb la postura que hem
defensat sempre, votarem a favor de la iniciativa del Grup
Parlamentari Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt, molt breu. Aquesta
petició és un dels objectius de legislatura del Govern i sabem
que ja s’hi fa feina, però entenem que negociar amb la
concessionària no és gens fàcil. És escandalós que es faci
pagar per estacionar a un pàrquing d’un hospital públic, i no
ens agrada gens ni mica aquest model de concessionàries que
generen més problemes que beneficis.

Per tant, entenent absolutament la petició d’aquesta PNL
li donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. El problema que tenemos con la
no gratuidad de los aparcamientos en Son Espases y Can
Misses viene del modelo del concierto público-privado que
han utilizado tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista en diferentes puntos, lo han mencionado antes, de
la geografía española, lo han mencionado antes diferentes
portavoces.

Está claro que el pago del parking es parte del pago de
haber hecho ese hospital y que no sea un hospital que se ha
pagado con dinero público para los ciudadanos. Y es el pago
que a parte de pagarles por construirlo, es el canon que
estamos pagando todos los ciudadanos porque eso no lo haya
construido el Govern de turno, la administración de turno y lo
hayamos delegado en la propiedad privada.

Todo esto viene como resultado también del engaño de
Europa, del tema de que tenemos un techo de endeudamiento,
si es directo, y sin embargo, si contratamos a empresas y nos
endeudamos con empresas, ese endeudamiento no cuenta y es
a lo que nos quieren llevar, a este tipo de contrataciones y
demás, con la repercusión que tenemos en los ciudadanos. Es
verdad, es gratuito el parking de Menorca, pero ¿por qué es
gratuito? Porque lo ha construido el ib-salut y no hay ninguna
empresa por en medio.

El tema del parking, como el tema de lo que pagamos por
los servicios de cocina, como los servicios de limpieza, como
otros más que facilita la concesionaria, suman la cantidad de
canon que hay que pagar durante los equis años que tiene esta
empresa la concesión del hospital. ¿Qué hay que darle
gratuidad y que es necesaria? Sí, porque se está gravando sobre
los ciudadanos, aparte de esos impuestos del pago que
estamos haciendo a la concesionaria, pues un peso mayor que
no debería repercutir en ellos y creando desigualdad entre un
ciudadano que tenga que ir, por ejemplo, que conozco más
Palma y no Ibiza, a Son Llàtzer, o que tenga como hospital de
referencia Son Espases. El de Son Llàtzer tiene el
aparcamiento gratuito y el que tiene que ir a Son Espases no,
y es una discriminación que no se puede consentir y sobre
todo con el tema de la enfermedad.

Creo que hay que poner solución, no sé cómo, pero espero
que la solución política a la que se llegue, que sea
consensuada por todos los grupos y que además sea la que
menos impacto provoque en el bolsillo de los ciudadanos y
que no sean siempre éstos los que tengan que pagar los
errores de los políticos de turno. 

Por supuesto que con el espíritu de la proposición no de
ley estoy de acuerdo y le daré apoyo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bones tardes i moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, quan
debatem una proposició no de llei com aquesta, quan sents les
intervencions de diferents grups de vegades no tens més remei
que preocupar-te i voler saber què estan fent aquí.

Jo estaré d’acord que avui en dia quan parlam de política,
que tot qui gestiona es pot equivocar. Això què vol dir? Que
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estam equivocats els que hem fet això? Mirin, jo m’adjudicaré
la part de culpa que em correspongui, l’Hospital de Son
Espases el va començar i el va dissenyar el Partit Popular.
L’Hospital de Can Misses el va començar i el va dissenyar el
Partit Socialista. El que no admetré, com a Partit Socialista,
és que vengui una diputada aquí a dir que hi ha hagut mordidas
en los hospitales de Son Espases y Can Misses, he entès
això, posibles mordidas. I jo, de Son Espases, no ho sé; de
Can Misses, només li demanaria una cosa, per favor, que se’n
vagi ara mateix cap als jutjats a denunciar-ho, però ara mateix,
si n’hi hagut. Si vostè ho diu és perquè n’hi hagut.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si no n’hi ha hagut..., -perdoni’m, Sr. Saura-, jo ja he entès
que s’ha dit això aquí per part de la Sra. Maicas, que hi havia
hagut mordidas en els hospitals de Son Espases i de Can
Misses. Jo de Son Espases no me’n faig responsable, de Can
Misses tampoc ho som, per qui del Govern balear, però del
meu govern. Si vostè pensa que hi ha hagut mordidas, que es
va fer alguna cosa malament, jo la convit que aqueixa tarda
mateixa se’n vagi cap als jutjats. Perquè crec que dins aquestes
comissions hem de deixar de dir segons quines coses, si no ho
podem demostrar, si no ho podem provar. Perquè això no és
la nueva política, això és la vieja política, escampar
porqueria sense poder demostrar res.

Jo crec en l’honestedat dels consellers i dels membres que
presidien el Govern balear mentre jo era president del Consell
d’Eivissa. Sé les gestions que es varen fer per construir
l’Hospital d’Eivissa i és una obra difícil, complicada i molt
costosa. Per poder-la pagar no hi ha recursos en el Govern de
vegades per poder pagar un hospital que val centenars de
milions d’euros. Per tant, s’han de cercar fórmules i entre
aquestes fórmules hi ha la possible gestió de serveis
hospitalaris, com és la bugaderia, com és la cuina, com és
l’aparcament. Que 10 anys més tard o 6 anys més tard diem:
el pàrquing de Can Misses, sobretot, més que el de Son
Espases, és que no amagaré una cosa que jo pens que és
realitat, és molt c lar, l i  diré: és cert. I treballaré i estic
treballant al màxim per aconseguir que sigui gratuït, i ho faré,
i crec que ho aconseguirem.

Això vol què vol dir, que va ser una equivocació en el seu
moment? Sí. La reconec jo? Sí, totalment. Podríem haver fet
de la mateixa manera, donar les concessions de cuina, de
bugaderia i tal, per tal que poguessin fer l’hospital i tenir un
hospital com avui tenim. Això és l’important, que tenguem un
hospital de qualitat. Llavors si l’hem pagat d’una manera o
l’hem pagat de l’altra, mentre sigui d’una manera decent, ja
està bé, ho fa possible que ho puguem pagar d’aquesta manera.

Jo veig que des del principi de legislatura la conselleria
s’ha compromès que aquest pàrquing fos gratuït i han dit que
cercarien fórmules. I, és clar, gratuït no ho és d’avui per a
demà, gratuït ho és agafant la concessionària i dient-li: de tot
el que teniu externalitzat, una part ho volem recuperar. Però és
molt difícil que tu diguis: què val aquesta part? Val 10 milions,
en val 50, en val 25 i això, jo te’ls pagaré i a partir d’ara serà
gratuït, i a nosaltres, Govern, ens costarà 10 milions, o 15 o

20. Però qui diu aquest cost, la concessionària o el Govern?
Per part del Govern això és una gestió que no du la
Conselleria de Salut, la du la d’Hisenda, com toca, i es treballa
en això en aquests moments.

Per tant, jo els dic: jo , membre del Partit Socialista,
formant part d’un pacte de govern, tenim el compromís que
aquest pàrquing sigui gratuït abans que acabi la legislatura; que
les coses que jo sé que s’han fet que afecten Eivissa han estat
decents i transparents sempre; que vull que el rescat d’aqueixa
part de la concessió sigui transparent i ningú no pugui acusar
el Govern actual que s’ha rescatat donant o fent coses rares;
que d’aquí a deu anys algú digui: no, és que es varen pagar 25
milions per rescatar els pàrquings de Son Espases i de Can
Misses i s’hagués pogut fer per 15, això suposaria una mala
gestió. Ningú no ha de poder dir d’aquí a deu anys que s’ha
rescatat de mala manera.

Per tant, jo el que deman és que als polítics que gestionen
els deixem fer feina. Si un mes abans que ens n’anem d’aquest
parlament no s’ha aconseguit la gestió gratuïta dels pàrquings
de Can Misses i de Son Espases venguin a cercar-me i seré el
primer que criticaré el Govern actual, membre del grup que
dóna suport al govern actual, perquè s’han compromès a fer-
ho, i jo vull confiar que això es farà.

Però no vull estar ja més en política per enganyar o per dir
coses de les quals tots en som responsables, perquè he sentit
dir que el segon pacte de govern va adjudicar..., va ser
adjudicat pel Partit Socialista, i va entrar malament i tort per
fer l’Hospital de Can Misses; sí, ho va fer el Partit Socialista,
i l’any 2007 o l’any 2011 el Partit Socialista va perdre unes
eleccions, l’hospital no estava acabat. Va entrar el Partit
Popular, va tenir l’hospital tres anys aturat, hagués pogut
regestionar aquests contractes i no ho va fer. Pensau els
membres que sou aquí que és just que avui en dia, deu anys
després, ens venguem a tirar en cara si ho va fer un partit o ho
va fer l’altre, quan hi vàrem intervenir tots? L’únic que podem
fer és solucionar els problemes de les coses que estan
malament, i això és el que ens toca fer a nosaltres, entre tots
solucionar el que creiem que està malament, perquè resulta
que criticam el que fan els altres i allò que fem nosaltres ho
callam, i és un desastre exactament igual o pitjor, en molts de
casos. 

Veig que hi ha partits nous que han començat a gestionar
ara i que cada dos per tres s’equivoquen, i la nueva política no
està essent el que semblava que havia de ser. Som persones
humanes i les persones humanes tenen dret a equivocar-se; les
bones ho reconeixen i demanen disculpes, i les dolentes ho
amaguen i se’n duen duros. Aquí hi pot haver la diferència,
però no n’hi ha de més llestos que els altres de manera innata.

Per tant, jo el que vull posar damunt la taula és que estam
d’acord amb aqueixa PNL perquè reflecteix aquest esperit de
voler solucionar un problema que hi ha, un problema que
tenim tots com a ciutadans d’aqueixes illes, però l’únic que
demanaria al Partit Popular, que és el seu autor, és que en el
primer punt, que posa que “es faci efectiva la gratuïtat dels
aparcaments de Son Espases i de Can Misses abans de

 



876 SALUT / Núm. 65 / 25 d'abril de 2018 

finalitzar el 2018", puguem posar “abans de finalitzar la
legislatura”, perquè els objectius i la feina, que de vegades és
difícil, s’ha de mesurar per legislatures, no per un any concret,
perquè sí, vull dir, crec que hem de dar temps a la gent perquè
pugui fer aqueixa feina, simplement això.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula per contradiccions, en
nom del grup proposant, l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un
temps de cinc minuts, i per indicar si accepta l’esmena in voce
del Partit Socialista.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tarrés, vostè anava bé, al meu
parer, fins que ha començat a dir que el Partit Popular havia
tengut aturat l’hospital tres anys, i que, si haguéssim volgut
arreglar-ho, ho haguéssim pogut arreglar. Compartesc tot el
que ha dit, i ara m’estendré un poc més en el que ha precedit
a aquestes paraules, però dir això i obviar, com han fet sempre,
més que ara, que algú ho ha anat reconeixent, que hi ha hagut
una crisi econòmica brutal en què es va haver d’aturar tot, i
que, malgrat això, el govern de la legislatura anterior, del
Partit Popular, la màxima inversió sanitària que va fer en
aquestes illes va ser a Eivissa, idò crec que no quadra amb la
resta de consideracions que, malgrat el to exaltat, habitual en
vostè, Sr. Tarrés, jo crec que té raó, té raó.

I quant a millorar el contracte, realment crec que estava tot
fermat i ben fermat, com ara, com ara.

I dic que té raó en la part que fa referència a la intervenció
de Podemos. Francament, venir aquí a fer un discurs estàndard
de repartir estopa a dreta i a esquerra, i aquí no passa res,
tenint en compte que molts dels que som aquí hem tengut
responsabilitats polítiques de gestió, em sembla que és un
poc..., és un poc... poc respectuós; crec que va tal vegada en el
DNA de Podemos, ser poc respectuós, perquè es veu que si no
es diu, no es fa, no es transgredeixen determinades actituds
doncs resulta que no surten als mitjans de comunicació; i s’ha
de sortir, s’ha de sortir, perquè si no l’únic que fan és donar
suport a partits que representen la vella política, i, com que
s’ha de sortir als mitjans de comunicació dient que són nova
política, transgredeixen, i  transgredint de vegades
s’equivoquen, i aquesta vegada crec que s’ha equivocat, Sra.
Maicas, perquè, realment, com ha dit el representant del Partit
Socialista, si té qualsevol dubte doncs se’n va vostè al jutjat i
allà s’esplaia el que li doni la gana, que allà sí que pot tenir
responsabilitats, no com aquí. Perquè la democràcia respecta
els que parlam, i per això hi ha els parlaments, però també té
en compte el sentit comú i el seny dels que han de parlar, que
en aquest cas no ha existit.

Per entrar en el debat de l’esmena, pròpiament, idò sí, he
de dir que acceptarem aquesta esmena del Partit Socialista,
pens que l’acceptarem perquè pensam que ara mateix no hi ha
pressupost consignat en els pressuposts del 2018, perquè no

hi ha hagut suport de Podemos a les esmenes que es varen
presentar pels diferents grups polítics, i un d’aquests va ser el
Partit Popular, i amb això haguéssim tengut pressupost aquest
any 2018, i com que no hi ha pressupost el 2018 per intentar
compensar aquesta situació econòmica que ens facilitaria que
el pàrquing fos públic, idò no podem.., hem d’acceptar
l’esmena del Partit Socialista que ens planteja que el 2019,
abans d’eleccions, això serà una realitat.

I, per tant, veurem en els pressuposts del 2019, que es
veuran d’aquí a uns mesos, a partir d’octubre, si hi ha partida
per fer realitat aquesta afirmació que ha dit el representant del
Grup Parlamentari Socialista.

Per tant nosaltres, com dic, acceptam aquesta esmena, i
vull dir que aquest plantejament que hem fet en aquesta PNL
també està basat en el fet que, quan es va plantejar aquest tema
en el Consell Insular d’Eivissa, les manifestacions dels
representants del PSOE allà varen ser que era impossible
aconseguir que sigui gratis aparcar a l’Hospital d’Eivissa, que
ho veien absolutament impossible aconseguir-ho. I això és el
que ens reforça més en la presa de postura clara d’aquesta
proposició i, afavorint aquesta esmena, doncs donam un
termini més de confiança al Partit Socialista, que és qui ha de
solucionar-ho a través de la seva gestió . I que, com dic,
veurem, abans fins i tot d’aquest mes que ens demanava el Sr.
Tarrés, abans d’aquest mes abans d’eleccions, perquè ho
veurem en els pressuposts, si realment hi ha partida
econòmica que ho compensi, a no ser que aquesta forma
d’aconseguir la gratuïtat del pàrquing de Can Misses sigui a
través d’altres plantejaments i altres negociacions. Però sí que
és ver que ho veurem, ho hem de veure molt abans. Per tant,
acceptam l’esmena.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Abans de passar a la votació, idò,
pregunt als grups parlamentaris si estan d’acord amb incloure
aqueixa esmena in voce del Grup Socialista.

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de lle i
RGE núm. 1677/18. 

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1677/18, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat dels aparcaments de
Son Espases i Can Misses.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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