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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Tania
Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’ordre del dia d’avui, que té com a únic punt el
debat i votació...

(Se sent una veu de fons inintel.ligibe)

A la Sra. Sugranyes? D’acord.

Proposició no de llei RGE núm. 4398/18, presentada
pel  Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
sanitària en el municipi de Manacor.

Passam a l’ordre del dia d’avui que té com a únic punt el
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4398/18,
començam el debat d’aquesta proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària al
municipi de Manacor. Per defensar-la té la paraula el Sr.
Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres presentam aquesta
PNL ja que la consellera a l’inici de legislatura va dir, va
manifestar que per a ella era una prioritat millorar el Servei
d’Atenció Primària i, concretament, a Manacor, idò, aquestes
millores respecte a l’atenció primària consideram que no han
arribat.

Si fem un poc d’antecedents de la situació que viu
Manacor, idò a Manacor teníem un PAC antigament que
donava servei les 24 hores i després va passar a ser un centre
de salut, quan es va obrir  l’Hospital de Manacor per tal de
potenciar l’hospital. Què passa? Que aquest hospital de
Manacor doncs dóna servei a la comarca, amb una població,
més o menys, comarcal de 160.000 habitants, i el servei de
l’hospital crec que tothom és perfectament coneixedor que
està saturat en moltes ocasions, entre altres coses, perquè de
vegades ha d’atendre molèsties o dolences que podrien ser
ateses a un PAC.

Per això, ja fa més d’un any que vàrem dirigir una pregunta
a plenari en què demanàvem a veure si podien ampliar el servei
a 24 hores. Allà la consellera va contestar que tècnicament no
era possible, no ho entenc, perquè la veritat és que jo
personalment he rebut atenció en dues ocasions en aquell
indret, i no entenc perquè ara, s i hi ha bona voluntat, no es
pugui condicionar com a una mesura transitòria, però va dir
que no era possible.

De totes maneres en aquell... a l’abril del 2017, al plenari
va anunciar que farien un nou PAC a Manacor. La notícia ens
semblava interessant, només és que sabíem que no era una
solució a curt termini, sinó que això és un procés que és un
poc llarg.

Llavors, aquest tema també, a part de la reivindicació
popular, va rebre suport amb una moció que va ser debatuda
dins el plenari de l’ajuntament i va ser aprovada aquesta moció
amb una àmplia majoria, perquè hi va haver 18 vots a favor i 3
en contra. Què es va aprovar allà? Idò reconèixer la situació
actual de la manca d’assistència adequada a Manacor i s’instava
el Govern a dur a terme les mesures oportunes perquè el
centre de salut de Manacor estigués obert les 24 hores.

Es va donar trasllat d’això, d’aquesta resolució o d’aquest
acord, a la conselleria, però bé, no vàrem veure resposta. Sé
que varen tenir reunions els tècnics de la conselleria amb els
polítics municipals i es va demanar que aquest tema no fos un
tema que suposàs una guerra mediàtica, perquè, a més varen
assumir el compromís que estudiarien una possible solució
transitòria.

Un any després, el que sí hem vist és que la situació
segueix igual. El que sí podem dir és que la situació no ha fet
més que empitjorar, de fet, el gener d’enguany, del 2018, ja va
sortir una notícia que l’Hospital de Manacor rep 126
urgències al dia més de les previstes. Està clar que el tema de
l’atenció sanitària és deficient.

També puc dir que, en comparació, tenim altres poblacions
com Llucmajor, que compte amb un PAC de 24 hores; a Calvià
hi ha centre de 24 hores; a Marratxí, que tenen un hospital a
dues passes, també tenen un PAC de 24 hores; a Inca tenen un
servei d’atenció primària que dóna un horari prou més ample
que el de Manacor, i té un hospital a Inca mateix, i no entenem
per què no podem... no podem... no es veu aquest tema amb
una sensibilitat i amb una preocupació per part de la
conselleria i cercar una solució a aquest tema.

A un moment donat la consellera va dir dins el plenari que
la pilota estava, en aquest tema, a la nostra teulada, i ho deia en
el sentit que la batllia està ocupada per... el batlle era del Partit
Popular.

Avui el batlle no és del Partit Popular, els terrenys que
l’ajuntament està disposat a cedir a la conselleria perquè es
faci el PAC són terrenys que ja han rebut l’aprovació per part
dels tècnics de la conselleria, el que passa és que són terrenys
que estan afectats pel pla general, i tots sabem que l’aprovació
d’això és llarga i el canvi d’usos també és complicat.

Tenim la possibilitat actual que la situació ha canviat, ha
canviat en un aspecte, que hi ha prou més doblers, crec que és
un moment apropiat per millorar el servei. Tenim que en el
gener es va aprovar un decret de mesures urgents, precisament
per dotar de... per ampliar equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris i socials de la comunitat autònoma. És a
dir, aquest decret què té per objecte? Aquest decret té per
objecte impulsar la millora o ampliació de la xarxa
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d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris i socials de
la comunitat autònoma i establir mesures d’agilitació i
simplificació perquè es pugui tirar endavant la construcció
d’aquestes infraestructures.

O sigui, que amb aquest escenari que tenim no creiem que
no es pugui escometre aquesta reivindicació que posam de
manifest amb aquesta PNL. I per això esper tenir el suport
dels grups que integren aquesta comissió, perquè la nostra
voluntat, quina és? Que aquesta PNL serveixi de recordatori i
serveixi per impulsar el que la consellera va dir en el seu dia
i, a més, ella va dir que quan es compromet a una cosa que
l’acompleix, idò, estaria bé que quan..., esper que d’aquesta
comissió surti el vot favorable i que es vegi amb fets el que
ella va dir.

La nostra proposta va en el sentit, en primer lloc, de
demanar al Govern a veure si, de manera transitòria, es pot
transformar l’actual ambulatori de Manacor en un PAC per tal
que pugui atendre les 24 hores.

Llavors també demanam si es podria ampliar l’horari
d’atenció al centre de salut de Portocristo els mesos d’estiu,
atès la població puja molt durant el període d’estiu.

I, per una altra banda, per tal d’agilitar la promesa que va
fer la consellera respecte de la construcció del PAC, doncs
arribar a un acord en relació amb la cessió dels terrenys, que
ja he dit i repetesc que tenen el vistiplau dels tècnics de la
conselleria, i que es pugui aplicar el decret de mesures
urgents per tal de reduir els tràmits i que dins aquesta mateixa
legislatura es pugui fer el projecte, tenir la quantia del que
pujarà aquest projecte i, si fos possible, la consignació
pressupostària pertinent perquè llavors aquest nou PAC sigui
una realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Ara correspon la defensa de...,
s’han presentat unes esmenes pels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, les RGE
núm. 5432/18  i 5433/18, i toca, en primer lloc, defensar
aquestes esmenes pel Grup Parlamentari Socialista.

Jo els he de demanar si tenen a bé que jo pugui intervenir,
perquè la vicepresidenta no ha vingut i tècnicament el
secretari no pot ocupar la presidència, per tant, només seria
baixar a fer l’exposició i tornar pujar.

(Se sent una veu de fons que diu: “Cap problema”)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, moltes gràcies. Miri, Sr. Nadal, abans de parlar de la
proposició no de llei a mi el que em sap greu és que està
plantejada aquesta proposició no de llei com si el problema
començàs amb unes declaracions de la consellera, el mes
d’abril de 2017, i no és així, i no és així, i sé de què parl. A

més a més, s’acusa la conselleria de molta poca sensibilitat i
voluntat política en relació amb aquesta problemàtica, tot i la
insistència del Partit Popular. 

Encara que sigui només per situar les coses on s’han de
situar, miri, fa deu anys, deu anys que la Conselleria de Salut
demana a l’ajuntament un solar dins la zona de Na Camel·la
per poder zonificar Manacor en dues parts i fer un nou centre
de salut. I, per cert, Sr. Nadal, a vostè li semblarà una qüestió
tècnica, però els ambulatoris a Espanya fa més de trenta anys
que no existeixen. Fa deu anys que es va demanar, i li puc
garantir, miri, ho he recuperat per dir-li-ho, a l’any 2010 es
varen inaugurar de cop 10 centres sanitaris, només parlaré de
Mallorca: de sa Pobla, d’Andratx, de Muro, de Son Servera,
d’Esporles, de Maria de la Salut, d’Ariany, d’Es Molinar, de
Porreres, de Ses Salines, any 2010-2011.

Per què es pensa que aquí no hi ha Manacor? Perquè
l’ajuntament en deu anys ha estat incapaç de cedir un solar que
fos viable perquè la conselleria fes un centre de salut. 

Un altre fet, a l’any 2011 es va deixar adjudicat un projecte
d’ampliació  i reforma de l’Hospital de Manacor, que
augmentava considerablement l’àrea d’urgències. Crec que li
correspondria a vostè explicar per què a l’any 2011 el PP
desmunta una adjudicació d’aquesta reforma, que encara ningú
no sap de quina manera varen compensar l’empresa que l’havia
guanyada.

Per això, acusar la conselleria ara, el mes de maig de l’any
2018, de poca sensibilitat i manca de voluntat política, doncs,
per dir-ho de qualque manera, em sembla una mica agosarat.
Perquè... en fi, per exemple, l’hospital vostè ja sap que està
posat en marxa un nou projecte i ho torn a dir, no està fet el
centre de salut perquè l’ajuntament, independentment del
color polític de l’ajuntament, ha estat incapaç de cedir un solar
en condicions.

Per acabar de fer la introducció, ara el PP demana
l’ampliació d’horaris, la qual cosa està molt bé, però se’n
recorda de qui va tancar els centres de salut a les cinc del
capvespre, que va reduir l’accessibilitat de tota la població de
les Illes Balears als centres de salut? No se’n recorda? Vull
dir, a mi em sembla bé que es demani, però dir que hi ha poca
sensibilitat i manca de voluntat política, crec que vostès varen
demostrar determinada sensibilitat i determinada voluntat
política en qüestions d’accessibilitat.

Per tant, crec que la voluntat de la conselleria avui en dia
està molt clara i, per això, nosaltres presentam dues esmenes,
una que és de modificació, quan un presenta una modificació,
una esmena de modificació també demostra voluntat que té
intencionalitat que el punt pugui sortir endavant, que,
bàsicament no hi ha cap problema a ampliar l’horari
d’assistència a Portocristo, és una cosa que és una dinàmica
que la conselleria els darrers tres anys fa. Nosaltres afegim
aquí la paraula “estudiar”, però jo li puc dir que aquest horari
serà ampliat, però, evidentment ens sentiríem molt més
còmodes amb la realitat actual si vostè afegeix al final
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d’aquest punt “tal com es fa a altres zones turístiques”, perquè
és la realitat del que ha fet la conselleria aquests anys.

I evidentment, presentam una esmena d’addició que l’únic
és que “el Parlament constata l’aposta i l’avanç d’ampliació en
l’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes en l’atenció
sanitària en els centres de salut que s’ha produït durant aquesta
legislatura.” Més que res és per posar les coses en el seu lloc. 

Per tant, nosaltres el primer punt ja li manifest que no
podem votar-lo a favor, avui en dia es dóna una assistència en
horari molt ampli, fins i tot dissabtes, diumenges i festius
durant dotze hores, de vuit a vuit, i el que diu la conselleria, i
li puc dir que a mi, personalment, m’ho han manifestat dos
professionals del centre, és que no hi ha espai ni possibilitat
tècnica d’una transformació en la consideració d’un PAC,
actualment, no de fa uns anys. Avui en dia els PAC han canviat
molt, en els darrers deu anys, en condicions laborals dels
treballadors.

I li  puc assegurar que no és un problema de voluntat
política, si fa deu anys s’hagués tengut un solar, li puc
assegurar que a l’any 2010, 2011, el centre de salut nou de
Manacor estaria fet.

En el punt 3, home!, tècnicament el Parlament no pot
instar un ajuntament, perquè no li correspon, va en contra del
que ha fet el Partit Popular, però nosaltres, miri, estaríem
encantats que el punt 3 fos una realitat, perquè voldria dir que
l’ajuntament ha cedit un solar en condicions, que s’ha fet un
conveni i que evidentment això tira endavant, no és una qüestió
econòmica com no era una qüestió econòmica a l’any 2010.
Per tant, nosaltres estaríem disposats a votar a favor aquest
punt 3, evidentment quan el Govern va posar el Decret llei
1/2018 i ho va dur al Parlament ja era perquè hi havia aquesta
intenció d’aquesta sèrie d’infraestructures de fer-ho.

Per tant, li manifest que nosaltres al punt 1 hi votarem en
contra. Al punt 2, esperam que accepti la nostra modesta
esmena de modificació, perquè demostra una voluntat d’anar
en un camí, però també necessita un reconeixement i, així
com nosaltres estaríem disposats a votar a favor,
favorablement, el punt 3, nosaltres esperam que vostè accepti
l’esmena d’addició, que és una esmena que l’únic que fa és
constatar la dinàmica que du la Conselleria de Salut durant
aquesta legislatura.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per
defensar aquestes esmenes que han estat presentades
conjuntament. 

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, crec que
després de l’exposició de motius d’aquesta proposició no de
llei és obligat recordar el context d’on veníem i, en primer

lloc, ja ho ha manifestat el diputat socialista, creiem que des
de l’actual govern hi ha hagut un canvi de 180 graus quant a
l’atenció dels centres de salut a nivell municipal,
concretament parlam de retornar als horaris d’horabaixa, una
qüestió que a l’anterior legislatura s’havia paralitzat. Per tant,
el primer de tot crec que és obligatori manifestar i reconèixer
aquesta feina, aquest compromís que tenia la Conselleria de
Salut actual i que va complir des del primer moment, que era
tornar a obrir els centres de salut en horari d’horabaixa. 

Segona, també contextualitzant el tema de Manacor, crec
que, com que a l’exposició de motius hi ha una exposició
global del problema de Manacor, també és necessari recordar
l’historial de l’ampliació i millora de l’Hospital de Manacor
i també cal recordar que va ser el Govern del Partit Popular de
l’anterior legislatura que va paralitzar el pla director de
l’hospital, un pla director que ja estava adjudicat i que
segurament a hores d’ara ja seria una realitat amb unes
instal·lacions molt més amples i d’acord amb les necessitats
existents a dia d’avui. 

Vull dir també que és aquest govern que ha retornat, que ha
començat aquest nou pla director, que és un pla director
consensuat on s’han duplicat les seves dimensions, amb una
inversió de més de 83 milions d’euros. Per tant, crec que és
necessari manifestar aquest fet.

Dit això, també per contextualitzar un poc la proposició no
de llei, hi ha l’argumentari de les puntes turístiques, tenim en
aquesta PNL aquest argumentari de..., bé, la temporada
turística, crec que és important i ja ho vàrem manifestar a una
proposició no de llei presentada pel Partit  Popular fa uns
mesos, que, és clar, quan parlam d’un tema local i el problema
és global creiem que és important reflectir-ho perquè donar
a un problema global una solució puntual creiem que no és la
millor manera de fer política, però..., ho dic perquè aquí hi va
haver una proposició no de llei també de... que feia referència
a Santanyí on també teníem exactament els mateixos
argumentaris, i els mateixos problemes que té Santanyí o que
pugui tenir Manacor també els tenen altres municipis de
Mallorca i de les Illes Balears. Per tant, és important poder
posar damunt la taula solucions que siguin globals i no locals.

Quant a les esmenes, ja les ha explicades el..., bé, quant a
les esmenes presentades a la moció per part del Partit
Popular, és clar, la primera no hi podem estar d’acord, en
primer lloc ja també ho ha exposat el diputat socialista, és a
dir, per un tema de dimensions. Nosaltres també ens hem
posat un poc en contacte amb la conselleria i el problema és
l’espai, per poder ampliar aquest servei serien necessaris... un
espai d’uns 150 m2 que és impossible poder tenir.

Quant a la segona..., al segon punt hem presentat amb el
Grup Socialista i amb MÉS per Menorca aquesta moció,
aquesta esmena, perdó, una esmena de modificació que també
ja s’ha explicat; en aquesta esmena nosaltres proposam...
estudiar l’ampliació i afegir també, tal com fa a altres zones
turístiques, un poc els motius que ja he explicat abans, és a dir,
primer de tot, ens alegra també conèixer per part del diputat
socialista que... que serà una realitat a Manacor, que això és
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important, que aquesta ampliació d’horari hi serà, però creiem
també que és adequada aquesta esmena de modificació perquè,
ja ho hem explicat, és a dir, el problema no és només, no es
circumscriu només a Manacor, sinó que es circumscriu a
altres municipis.

Quant al punt tres de l’esmena, anunciam que..., bé, en
principi hi votarem a favor i també cal recordar que fa anys -
anys- que s’espera una resposta per part de l’ajuntament per a
la cessió d’aquest solar. I quant a l’esmena d’addició que
presentam també amb el Grup Socialista i amb MÉS per
Menorca, també creiem que és de justícia que aquesta
proposició no de llei la reflecteixi. La proposició..., l’esmena
l’únic que proposa és això, és a dir..., constatar l’aposta i
l’avanç en l’ampliació de l’accessibilitat dels ciutadans i
ciutadanes a l’atenció sanitària als centres de salut de les Illes
Balears que s’ha produït durant aquesta legislatura que crec
que és un fet ben evident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per defensar també aquestes
esmenes té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. No tenc gaire cosa a dir després de
les explicacions prèvies que heu fet vosaltres, però bé.

Debatem una altra vegada més a la Comissió de Salut la
petició  d’ampliació d’un PAC concretament del centre de
salut de Manacor i sorprèn, o no, que qui fa aquesta petició
sigui el PP que ha governat a l’Ajuntament de Manacor des del
2003 fins al 2012 i del 2012 al 2015 va ser governat per
Coalició per Manacor, amb exmembres del PP que no crec
que variessin gaire  la seva base ideològica, i no oblidem
tampoc l’infaust govern de Bauzá, és a dir, des del 2010 han
governat sis anys tant a l’ajuntament com al govern.

Em deman si aquesta és una carència sobtada de la
població o és una carència arrossegada durant anys. És evident
que la temporalitat de les nostres illes fa que determinats
períodes de l’any tinguem puntes de població que han de ser
ateses, cap dubte ni discussió . Ara bé, el que no entenc és
com, tenint aquesta necessitat, torn a dir-ho, la qual no pos en
dubte, i amb una petició del Govern de l’any 2010 de cessió
d’un solar per construir un nou centre de salut, encara no
s’hagi lliurat. La població de Manacor no es troba desatesa, tot
i que puguem coincidir que tot és millorable.

Ara bé, senyors del PP, vostès no varen detectar aquesta
necessitat mentre varen governar tant a l’ajuntament com al
Govern?

Hem presentat juntament amb el PSIB i MÉS per Mallorca
dues esmenes, una de modificació al punt 2 i una addició d’un
nou punt. 

Respecte de la votació, votarem també en contra del
primer punt, esperam que puguin acceptar l’esmena del segon
punt i del quart per poder-hi votar a favor, i també a favor del
tercer punt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara començam el torn de
fixació de posicions, començam pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, diputats, diputades.
Bé, abans de res vull fer una puntualització, bé, ja ho ha
comentat el Sr. Vicenç Thomàs, sobre la paraula ambulatori i
és que és una denominació ja antiquada que s’ha substituït per
centre de salut, que pertanyen a l’administració pública i en els
quals exerceixen metges d’atenció primària, antics metges
generals. En alguns casos també es denominaven així els
centres on exercien especialistes, traumatòlegs, dermatòlegs,
etc., en l’actualitat aquests es diuen centres especialitzats.

 En tots aquests casos es fa un tractament ambulatori, és a
dir, el pacient arriba i després de ser atès se’n va, però un
centre avui en dia no té aquesta única funció, tal com tenien
els ambulatoris. A més també tenen zones d’extracció de
mostres sanguínies per a anàlisis, àrea d’atenció d’urgències,
etc.

Bé, després d’aquesta puntualització em sembla necessari
recordar que al 2009 es va modificar l’ordenació sanitària
territorial i es va dividir la zona de Manacor en dues parts
iguals que s’havien de dotar de les infraestructures
necessàries.

A finals de l’any 2016 la Conselleria de Salut, juntament
amb el govern de l’ajuntament, anunciaven aquest segon centre
de salut a Manacor, tan esperat, un segon centre que donaria
servei les 24 hores.

Què és el que ha passat de llavors ençà? No ho sé, sembla
una incògnita. Qui ho pot explicar millor seria precisament el
partit proposant, el PP o bé El Pi, els dos partits que governen
l’Ajuntament de Manacor. A més a més, crec que va ser
justament el Partit Popular el que va canviar els usos dels
terrenys que estaven destinats a ser sanitaris i  ara han
d’esperar l’aprovació del pla general, com ha comentat el
portaveu del Partit Popular, i canviar els usos dels terrenys, no
ho sé... Què puc dir davant això? No entenc molta cosa.

Bé, acabaré comentant els punts, respecte del primer punt,
com ja han dit, per atendre 24 hores és necessari l’ampliació
del centre i no hi ha lloc per poder ampliar-lo, o sigui que és
impossible.

Al punt 2 hi ha una esmena, en aquest cas votaríem a favor
de l’esmena presentada per el PSOE, MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca.
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Sobre el punt 3, la veritat és que no entenc exactament
com és possible que el partit proposant insti l’ajuntament,
també juntament amb el Govern de les Illes Balears. En tot cas
seria “instar el Govern de les Illes Balears, amb la
col·laboració de l’ajuntament”, però instar el teu mateix
ajuntament no ho sé, em sembla així un poc estrany, no? Per
suposat que nosaltres tenim molt d’interès que, si és necessari
fer aquest centre de salut, es faci, votaríem a favor, però ja li
dic que la redacció no té molt de sentit i no té molta lògica
instar-se un mateix partit.

Per una altra banda, al punt 4 l’esmena presentada d’addició
em sembla interessant, però jo podria..., jo hauria aprofitat per
dir que es constata que hi ha un compromís per part del
Govern de les Illes Balears per millorar els serveis sanitaris...,
perquè constata l’aposta i l’avanç de les necessitats sanitàries
per part de la Conselleria de Salut en la millora i ampliació de
l’Hospital de Manacor, obres en les que la Conselleria de
Salut es va comprometre i sí està executant, o sigui que...
realment sí que hi ha... sí que es constata un compromís per
part del Govern de les Illes per millorar els serveis sanitaris.
Però, és clar, aquí la pregunta seria: hi ha un vertader
compromís per part de l’Ajuntament de Manacor, Sr. Nadal?
I aquesta pregunta sols ens la pot contestar vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, Sra.
Maicas, jo... la batllessa de Manacor actualment és d’El Pi i
també li puc contestar que hi ha una vertadera disposició per
part de l’Ajuntament de Manacor de trobar una solució a
aquest tema, de fet, han fet moltes reunions amb la
Conselleria de Salut i segueixen tenint moltes reunions per
intentar solucionar-ho.

Dit això, jo també aquí entraria un poc en el que ha dit el
Sr. Thomàs, en el 2011 es va quedar en una ampliació de
l’Hospital de Manacor, jo, juntament amb el Sr. Nadal, som
persones de la comarca de Llevant i coneixem la realitat
d’allà; va quedar aquella ampliació, com dic, dins un calaix i
s’ha hagut de tornar fer un altre projecte i s’ha hagut de
començar ara una part d’execució d’aquest projecte. Crec que
si s’hagués actuat així com tocava, per molt que hi hagués
hagut problemes econòmics, que tots som conscients que no
era el millor temps, s’hagués pogut actuar per fases i s’hagués
pogut començar en aquell moment. 

L’Ajuntament de Manacor, respecte dels punts que s’han
posat damunt la taula, jo en el primer punt, malgrat que som
conscient i crec que, -no som de Manacor, però crec que
qualsevol ajuntament vol el millor per als seus ciutadans i vol
el millor servei en aquest cas de proximitat i de salut per als

seus ciutadans-, crec que han tengut les converses oportunes
i els agradaria que el centre de salut pogués estar obert les 24
hores, i votar a favor del punt número 1. Jo en aquest cas
m’abstendré perquè és cert que hi hagut diverses converses i
tècnicament és molt complicat que es converteixi en PAC.

Però també el Sr. Nadal ha dit que hi havia altres municipis
on els centres de salut estaven oberts amb un horari més llarg,
per tant, li podria fer una esmena in voce, si ho trobassin
oportú, de sol·licitar al Govern ampliar l’horari del centre de
salut de Manacor per tal de donar més facilitat als ciutadans. 

Al punt 2, a mi em va bé tant l’esmena que han presentat els
grups que donen suport al Govern com el punt tal com està,
crec que l’important és que hi hagi un horari d’atenció més
ample també a Portocristo per a d’aquesta manera donar servei
tant a la gent que hi estiueja com a la gent pròpia, als ciutadans
que hi viuen tot l’any. Per tant, li donarem suport.

Pel que fa referència al punt 3, de la mateixa manera que
els he parlat a l’altre punt, aquí també s’ha fet feina i s’han
cercat els terrenys, el terreny que hi ha per cedir no és el que
agrada més a l’ajuntament, però és l’únic que tenen, i amb
aquest terreny hi ha un problema, a les normes subsidiàries sí
que era un equipament per poder fer usos, però en el Pla
general es va canviar i és una zona verda. És clar, el problema
rau que amb la zona verda jo no sé si aquest decret llei hi pot
fer feina, sé que si és en rústic o en urbà sí que es poden
canviar, però quan és zona verda... de totes maneres, s’ha
d’aixecar una suspensió  que hi ha el juliol i després per
ventura serà el moment de poder fer aquestes modificacions.
Sé que després que hi hagués aquest decret llei es va fer una
reunió des de l’ajuntament amb la conselleria, i estam
pendents del juliol per poder aixecar aquesta suspensió.

Per tant, jo com que sé que es fa feina per ambdues parts,
també m’abstendré en aquest punt.

I amb referència al punt nou que es presenta, sí que és cert
que s’han fet passes per millorar la salut dels ciutadans de les
nostres Illes, però per a mi aquest punt és penjar-se una
medalla que la trob innecessària i, si l’accepta, jo m’abstendré.

Res més, demanaria la votació per separat del punt.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Yo me
abstendré en todos los puntos de esta proposición no de ley.
En el caso que se admita la enmienda in voce de la Sra. Sureda
votaré a favor.
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Y lo que veo es que vuelve a surgir el tema del Plan
urbanístico de... el tema de urbanismo de Manacor, el tema de
que el plan no se hace y de que hay terrenos, pero que están en
zona verde y que deberían estar con otra tipología para poder
construir un centro de salud. 

Entonces, yo lo que les sugiero es que se vuelvan a poner
de acuerdo para que, mediante ley en el Parlamento, cambien
el uso del terreno y que, por el interés general, se pueda
construir un centro de salud en Manacor, ya que se ha hecho
por el interés general en otro concepto, y en la próxima ley,
pues, anímense a llevar sin ningún tipo de problema este
punto, y se soluciona el problema del terreno para Manacor.

Nada más. Como pueden entender es un chascarrillo de
repataleo de lo que han hecho con la Ley de vivienda. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Correspon ara al grup
proposant fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes.
I hi ha hagut una esmena in voce poc concreta i també si
accepta votacions separades o no.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Bé, en principi nosaltres no tendríem inconvenient a
acceptar l’esmena que fa referència al punt 2, que és un tema
que, en lloc d’anar directament a dir “ampliar l’horari”, doncs,
“estudiar l’ampliació tal com es fa a altres zones turístiques”.
M’ha semblat bé l’argument que ens han posat i no hi ha
inconvenient a acceptar aquesta esmena.

Respecta de l’altra, que és l’atenció sanitària al municipi
de Manacor, bé, l’esmena 2 que fa, doncs, més o menys amb
els arguments mateixos que s’ha expressat la Sra. Sureda,
entenem que no... que no, no, no tenim perquè acceptar-la
perquè no... ho veiem innecessari. 

Anant al contingut, bé, acceptaríem la votació dels punts
per separat, perquè ens sembla el més coherent ateses les
manifestacions de cada grup polític.

Anant a les intervencions de cada un, doncs, jo, el primer
de tot, el Sr. Thomàs ha fet referència com si acusàssim la
consellera, el nostre esperit no era acusar la consellera, el que
sí ha dit és que ho trobava un poc fort. La veritat és que si ens
remetem a les mateixes paraules que va dir ella dins el plenari,
dia 11 d’abril de 2017, doncs, entenem que molta sensibilitat
no n’hi ha haguda, no hi ha hagut un cert interès. Per què ho dic
això? Perquè vostè mateix ha dit que fa deu anys que demanava
un solar, jo no dic que no faci deu anys, el que sí dic és que dia
11 d’abril del 2017, amb paraules de la consellera, diu: “Es
tracta d’un solar municipal de 5.000 metres perquè vegi que
ho tenim clar, està prop de l’auditori, -efectivament-, té
qualificació urbana i allà sí que es podrà fer un centre de salut
que estigui obert les 24 hores perquè es necessiten unes
instal·lacions especials”. Està clar que ella té coneixement fa

més d’un any del solar, si fa més d’un any que té coneixement
del solar... no, -un momentet, un momentet perquè vostè
gesticula-, però em diu: hi ha hagut molta voluntat. Entenc que
no. Se’ns va dir dins el... o es va dir dins l’ajuntament que això
no fos un tema de guerra mediàtica, no, no ho ha estat, ha
tengut paciència i això, però és vera que es va aprovar un
decret de mesures urgents, precisament per poder ampliar les
xarxes sanitàries i educatives.

I contestant a la Sra. Seijas, que entenc que ha volgut fer un
poc de repataleo, no és necessari fer cap norma, amb aquest
decret és més que suficient per poder agilitar la tramitació
d’aquest solar, perquè sabem que el solar, què passa?, que el
solar està afectat pel Pla general i tot això és molt farragós,
llavors, si aplicam el decret, i jo entenc que la voluntat, així
com ha manifestat el Sr. Thomàs ja ens va bé, entenc que anirà
bé, perquè hi estam d’acord. 

Igual que la Sra. Maicas a un moment donat ha comentat
que no entenia com hi havia una proposta que ve del Partit
Popular, instar el partit, però és que nosaltres no instam el
partit, a la nostra proposta nosaltres instam les institucions, i
aquí... bé les institucions, “instam el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Manacor a assolir al més aviat
possible un acord en relació amb la cessió dels terrenys”. Ja
estam d’acord, però si ara un dia, a veure, i com ho hem de fer
això? O hem de posar per escrit? Doncs, ja està, va bé, és que
si avui d’aquí surt el vot favorable del punt 3 va perfecte, es
presentarà la documentació.

Reunions, així com ha dit la Sra. Sureda, jo constat que és
exactament així com ella ha dit, s’han fet moltes reunions, sé
que fins i tot els tècnics de la conselleria ja han donat per bo
aquest terreny i aquesta... PNL, amb l’aprovació dels punts
que... així com surtin, servirà per empènyer la iniciativa que la
consellera va manifestar.

Per tant, per a mi si avui, o per a nosaltres, si avui aprovam
els punts així en el sentit que... ens va bé. Si nosaltres, en
acabar la legislatura, podem tenir el projecte del PAC per a
Manacor i que hi hagi la consignació pressupostària va
perfecte, sabem que és laboriós això. Per tant, seria avançar.
Si no, no ens hem d’enganar, no haurem avançat res, i el cert
és que des de l’abril del 2017 al maig del 2018 en aquest tema
no s’ha avançat, i això és el que he volgut expressar quan he
dit... en el tema de la sensibilitat.

Respecte de coses que s’han comentat, idò ja s’ha dit en
altres ocasions, sé que no els agrada, però hem d’entendre que
en el 2011 la situació econòmica era caòtica, hem de recordar
que és que no es podien..., no es pagaven les factures ni a les
farmàcies, és que les farmàcies no volien servir medicaments.
Aleshores, es va haver de fer un replantejament.
Afortunadament, la situació econòmica ha canviat i tenim una
situació favorable per enllestir projectes d’aquest tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. A veure si ens entenem, accepta
votació separada...

 



920 SALUT / Núm. 68 / 30 de maig de 2018 

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Necessitaríem, crec que tots, saber en què es concreta
l’esmena in voce respecte del punt primer que ha fet la Sra.
Sureda, perquè he entès que era una ampliació d’horari, però
això és... el centre de salut està obert fins a les vuit del vespre
molts de dies, inclosos dissabtes, diumenges i festius...

EL SR. NADAL I HOMAR:

Jo, bé, no sé si ho ha d’explicar ella o el que jo he entès.
Com que jo he posat l’exemple que a Llucmajor hi ha 24
hores, a Marratxí hi ha servei de 24 hores i també he dit que a
la zona de Calvià també n’hi ha i he dit que a Inca tenen un
servei més ampli en horari que el de Manacor. Ella, jo he
entès que el que deia és, bé, “en el pitjor dels casos, si no es
pot fer un servei de 24 hores, almenys que se cerqui una
ampliació”. Jo veig bé que s’accepti aquesta esmena in voce.

Si no ho he dit correcte, em pot corregir.

EL SR. PRESIDENT:

Ampliació d’horari?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo deia: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a ampliar
l’horari d’atenció del centre de salut de Manacor mentre es
duen a terme els tràmits i les obres per a la construcció d’un
segon centre de salut a Manacor”, ampliar l’horari actual, si és
possible, com l’exemple que ha posat, era per a això l’esmena
que he fet.

EL SR. PRESIDENT:

Per una altra banda entenc que...

EL SR. NADAL I HOMAR:

Jo entenc que no (...) perquè nosaltres (...)...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, és que..., no, no, ella... a veure, fem un recés? Fem
un recés per aclarir les coses, no és una...

(Remor de veus)

... això ja és..., no es pot convertir...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, a veure si ens hem aclarit. Primer, votació separada, sí.

El punt 1 del Partit Popular queda redactat talment.

S’ha fet una aportació d’una esmena, que jo entenc una
esmena nova d’addició, que s’estudiï la possibilitat d’ampliar
l’horari, per dir-ho de qualque manera, per la qual cosa com
que és una esmena d’addició nova, hem de demanar si qualque
grup parlamentari s’oposa que aquesta esmena pugui ser
presentada aquí in voce, perquè és una esmena d’addició.

Això és el que jo he de demanar als grups parlamentaris,
qualque grup parlamentari s’oposa a la introducció?

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Un dubte, però què és estudiar l’ampliació o l’ampliació?
Perquè em semblava que la Sra. Sureda havia parlat
d’ampliació i vostè comenta “estudiar l’ampliació”. Només és
pel matís que voldria tenir-ho clar. 

EL SR. PRESIDENT:

Pot ser “estudiar l’ampliació de l’horari”, entenc, però és
un punt nou, però ja no parlam de PAC, parlam d’ampliació de
l’horari... parlaríem de l’ampliació de l’horari del centre de
salut, que s’estudiï, és això. Bé, tothom està d’acord amb
sotmetre a votació aquest punt? Perfecte.

Per tant, l’esmena original 2 ha dit que acceptava la
modificació.

En el punt 3 no hi ha cap novetat i l’esmena d’addició ha dit
que no l’acceptava.

D’acord. Passem a fer votació separada. Ara passam a votar
el punt 1, diguéssim original, que du la redacció del Partit
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor; 7 en contra; 2 abstencions.

Ara passam a la votació de l’esmena d’addició d’El Pi,
després cercarem la redacció, si m’ho permeten, però que ve
a expressar “estudiar la possibilitat d’ampliar l’horari del
centre de salut”.

(Remor de veus)

No, és un punt nou, és un punt nou, no és... eh?
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(Remor de veus)

Bé, és igual... jo l’he introduït aquí però... un poc per
seguir la seqüència de... que va lligada diguéssim a l’actual
redacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

I ara ens queda el punt 2, amb l’esmena incorporada que ha
estat presentada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara hem de sotmetre a votació el punt 3, amb la seva
redacció literal.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4398/18, relativa a atenció sanitària al municipi de
Manacor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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