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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. MORRÁS I ALZUGARAY;

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix a dictaminar
la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears,
i, com a segon punt de l’ordre del dia, dictaminar també la
Proposició de llei RGE núm. 7566/18, presentada pels Grups
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i Grup Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de les
places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.

I. El aboració del dictamen de la Proposició de llei
RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari
Podem Il l es Balears, relativa a modificació del Decret
100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis
i establiments sanitaris i  el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i  Establiments Sani taris de les Illes
Balears.

Començam el debat pel primer punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar la Proposició de llei RGE núm.
3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la modificació del Decret 100/2010, que
regula el procediment d’autorització sanitària dels centres,
serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre
de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes
Balears. 

Com tothom sap, no hi ha cap esmena a aquesta proposició
de llei que s’hagi de defensar, per tant, el que farem ara es
obrir un torn per als grups parlamentaris per a la fixació de
posicions, si volen fer ús de la paraula, de cinc minuts per a
cada grup parlamentari.

Així en torn de fixació de posicions començam pels
signants d’aquesta proposició de llei, pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Únicamente decir que entendemos
que Cas Serres es un recurso público único y necesario para
la isla de Ibiza y por eso presentamos esta proposición de ley
de modificación del Decreto 100/2010 y, por otro lado, nada

más que señalar y dejamos todos los demás razonamientos
para el debate parlamentario.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que el Partit
Popular ha defensat la permanència de l’Hospital Residència
Assistida Cas Serres com a hospital des del principi en
diverses intervencions i propostes parlamentàries, que hem
donat suport a la proposició de llei del Grup Parlamentari
Podem des del principi i aquesta es la nostra postura clara.

Pel que es veu hi ha un acord de deixar el debat amb més
profundidat per al Ple a la qual cosa em sumaria. Per tant, res
més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari El Pi...,
no, perdó, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement deixarem el
debat per al Ple i donam suport a la proposta tal com ja havíem
dit.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, de la
mateixa manera que els altres portaveus deixarem el debat per
al dia del Ple. De totes maneres, també vull dir que des d’El Pi
hem donat suport a aquesta iniciativa i esperem, i segur que
serà així, que el dia del Ple tothom també ho segueixi
aprovant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Montserrat Seijas.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No haré uso, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Xico
Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Res, només com els altres
companys dir que ho deixarem per al debat en Ple, però
felicitar-nos tots per haver sabut tirar endavant un projecte
molt necessari per a l’illa d’Eivissa. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Així, doncs, passam a la votació de l’articulat de
la proposició de llei i, si cap grup no demana votació separada,
podem votar conjuntament el títol de la proposició de llei,
l’article 1 i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions? Tampoc...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, 10 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I cap en contra.

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 3676/18, relativa a modificació del Decret
100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments
sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i
Establiments Sanitaris de les Illes Balears.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

II. Elaboració del dictamen de la Proposi ció de llei
RGE núm. 7566/18, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears MÉS per Mallorca i
Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual s’estableix
l a gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat del segon punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7566/18,
per la qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament
dels hospitals públics de les Illes Balears.

No s’ha presentat cap esmena a la proposició de llei i, per
tant, correspon obrir un torn de paraula per als diferents grups
parlamentaris per tal de fixar les posicions, si és que volen fer
ús de la paraula. En torn de fixació de posicions té la paraula
el Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Vicenç
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, presidenta. Hem de fer e l dictamen a
comissió d’aquesta proposició de llei que demana establir la
gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals de titularitat
pública i que afecta específicament l’hospital Universitari Son
Espases i el nou Can Misses.

Crec que ja va quedar clar e l dia de la presa en
consideració el posicionament de tots els grups i crec que és
objectiu de tots que les places d’aparcament d’aquests
hospitals puguin ser gratuïtes per al conjunt de ciutadans que
les necessiten, perquè parlam d’hospitals. Per tant, que ens
puguem assegurar que estan en igualtat de condicions que els
ciutadans que són atesos a altres hospitals.

Jo sí voldria ressaltar avui que aquesta iniciativa, que
aquesta gratuïtat de les places d’aparcament gratuïtes d’aquests
hospitals públics són i tenen consideració d’interès general,
no només els ciutadans; crec que el dia de la presa en
consideració també vàrem manifestar al Parlament que per a
nosaltres era d’interès general i, evidentment, el Govern també
comparteix aquesta idea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el diputat Morrás, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Como no puede ser de otra
forma daremos apoyo a esta proposición de ley porque
entendemos que los parkings de la comunidad de las Islas
Baleares, de los hospitales, nunca debieron ser de gestión
privada. Decir gratuidad, gratuidad es que va a suponer que no
resulte, que no tiene coste para los ciudadanos y ciudadanas en
el momento en que van al hospital a ser atendidas o atendidos,
pero sí va a tener un coste para la comunidad autónoma real
por el lucro cesante que tiene que cobrar la concesionaria.

Por lo tanto, decimos que nunca debieron ser privatizados,
está bien que se rescate esa concesión para que el coste
repercuta a la comunidad autónoma y no al bolsillo del día a
día de los y las administrados o administradas.

Nada más, dejamos el resto de debate para el momento del
Pleno.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gallardo, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

No en faré ús. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Suscribo la intervención que ha
tenido Podem, creo que no debió haber en ningún momento
parkings que hubiera que pagar por los ciudadanos en
hospitales públicos, pero... y coincido en que esto que no es
una gratuidad sino que es un rescate. Entonces, no voy a hacer
ningún otro tipo de... no voy a dar ningún otro tipo de
argumento ahora mismo, ya dejo el resto de mi intervención
para el día del pleno.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Diputat Serra, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER.

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, doncs, dir el
mateix que va dir la portaveu del Grup Popular en el debat
d’aquesta proposició de llei en el Ple, a la presa en
consideració, respecte de les raons per les quals el Partit
Popular no s’ha inclòs dins la presentació d’aquesta
proposició de llei quan, a un principi, sí que hi estàvem
inclosos; és a dir, en un principi quan s’intentava una via
parlamentària ràpida, doncs, se’ns va cridar, es va fer fins i tot
la proposta firmada per tots nosaltres i en aquesta segona
proposta, a la vista que la primera no va anar endavant per
l’oposició d’altres grups parlamentaris, doncs, se’ns ha deixat
fora. 

Sigui com sigui, volem dir que aquesta proposta ha estat
reivindicada pel Partit Popular des del principi, la història ja
la coneixem, únicament voldríem apuntar que en el relat dels
modificats se’n varen deixar un, l’Hospital de Can Misses, que
era el corresponent al 2011, encara en època del Partit
Socialista. És evident que aquestes tarifes en qualsevol dels
modificats no es varen arribar a canviar, les tarifes són molt
altes i sobretot a Eivissa, tenint en compte que era l’únic lloc
on no hi havia aparcaments públics per a ús hospitalari
alternatius. 

El Partit Popular va presentar esmenes des del principi,
tant a pressuposts com a proposicions no de llei en diferents
ocasions i fent les propostes que dóna bé a les clares quina és
la postura del Partit Popular en aquest assumpte.

Ens hauria agradat que aquest debat, encara que el tendrem
en el Ple , esper que sigui una vegada efectuada la
compareixença per part de la consellera, perquè realment hi ha
una sèrie de punts que ens agradaria clarificar; sabem, hem
estudiat l’informe econòmic que se’ns va passar en el qual ens
parlen d’un resultat de 2,5 milions d’euros anuals de mitjana;
ens informen que no hi ha estimacions econòmiques de... no
es disgreguen aquestes estimacions econòmiques i s’ha hagut
de recórrer a l’auditoria de despeses, a la concessionària, pel
que fa referència a l’Hospital de Can Misses. Per això, estam
pendents del que ens digui la consellera i esperam que sigui
abans d’aquest debat que tots esperam en el Ple. 

Per tant, crec que és un bon moment avui, és un moment
d’unanimitat, és important ressaltar-ho, i la conseqüència
d’aquesta unanimitat tendrà el reflex sobre els ciutadans de les
Balears.

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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Bé, si de
Cas Serres n’hem parlat en diferents ocasions en el Ple jo
crec que de la gratuïtat de l’Hospital de Son Espases i Can
Misses n’hem parlat molt més. Des d’El Pi, també des de
l’inici de legislatura hem anat demanant a la consellera i fent
iniciatives, entre les quals esmenes als pressuposts, per la
gratuïtat dels aparcaments d’aquests dos hospitals per tal que
els ciutadans que hi vagin, sigui d’on siguin, tenguin les
mateixes condicions que la resta de ciutadans que van als
altres hospitals.

Per tant, no podem més que estar-hi d’acord amb aquesta
iniciativa i també, ja ho vàrem dir, fins i tot aquí ens hagués
agradat signar-la. De totes maneres, dir que hi estam d’acord
i tant de bo s’hagués pogut arribar abans.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Finalment, passarem a la votació de l’articulat de
la proposició de llei. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta del títol de la proposició de llei, els articles
primer i segon, la disposició derogatòria única, les
disposicions finals primera i segona i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; 1 en contra; cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 7566/18, per la qual s’estableix la gratuïtat de les
places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.

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