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LA SRA. PRESIDENTA:

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

L’ordre de...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí..., perdó. Aquí, per part del Grup Mixt, Xavier Pericay
substitueix Montse Seijas.

Compareixença RGE núm. 8167/18 de la consellera de
Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari  Mixt, per
informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrquings de Son Espases i  de
l’Hospital de Can Misses a fi  d’assolir la gratuïtat del seu
ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en la
Compareixença RGE núm. 8167/18, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Mixt, de la consellera de Salut, per informar
sobre l’estat de les negociacions amb les concessionàries dels
pàrquings de Son Espases i Can Misses a fi d’assolir la
gratuïtat del seu ús.

Assisteix la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez i
Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster i Culebras, director
general del Servei de Salut; del Sr. Manuel Palomino, secretari
general del Servei de Salut; i  del Sr. Antoni Canyelles,
assessor tècnic de la Conselleria de Salut.

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut per tal de fer
l’exposició oral. Gràcies.

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

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats i
diputades. El motiu de la meva compareixença, com
comentaven, és per explicar l’estat de les negociacions amb
les concessionàries dels pàrquings de Son Espases i de Can
Misses a fi d’assolir la gratuïtat.

El primer que vull recordar és que es tracta d’un objectiu
de legislatura, que és cert que en aquest sentit, sabent la
complexitat, mai no hem pogut donar un termini concret
d’execució d’aquest tema. Com vostès saben a dia d’avui des
del Govern de les Illes Balears es gestionen dotze hospitals,
entre els quals hi ha Son Dureta, que ahir vàrem tenir el plaer
de poder presentar ja el projecte  arquitectònic, i tots ells
disposen d’una zona d’aparcament gratuït excepte l’Hospital
de Son Espases i l’Hospital de Can Misses. L’explotació
d’aquest aparcament dels dos hospitals es fa d’acord amb els
contractes de concessió per a la construcció, conservació i
explotació de l’Hospital Universitari Son Espases, és un

determinat, el mateix del complex assistencial de Can Misses,
hospital i centre de salut vinculat al mateix, ambdós públics.

Dins els plecs de condicions o plecs de clàusules
administratives que regeix el contracte de concessió de
cadascun d’aquests hospitals s’estableix la clàusula 45.2 per
a Son Espases, i 45.3 per a Can Misses, per la qual els serveis
no clínics..., l’explotació d’aquests serveis correspon a la
concessionària i, entre ells, el pàrquing. Perquè els pàrquings
passin a ser gratuïts per als usuaris suposa modificar les
condicions del contracte de concessió, i entendran que s’ha de
fer un reequilibri de tota la concessió, bé, o del contracte
administratiu que tenim amb la concessió, i això, aquest nou
contractes és un modificat, es diu modificat. Fer un modificat
vol dir moltes hores de negociació amb l’empresa
concessionària i amb l’administració, perquè hi ha una part
molt important que no estam tots sols en aquest sentit, sinó
que evidentment hi participen altres administracions
públiques. 

Aquestes són les regles del joc; sabem que no són
senzilles, i en moltes ocasions m’han sentit dir que el
contracte de concessió no és senzill i té prou d’inconvenients.
Ara no és el moment de valorar, de fer una valoració global,
però sí que és cert que aquest govern ha desistit de la seva
utilització quant a la creació de nous serveis. Més bé al
contrari, aquest govern aposta per la gestió pública cent per
cent, i intentam internalitzar, com hem fet amb el transport
sanitari urgent o amb l’empresa GESAIB, precisament per
poder tenir una eina que permeti aquesta internalització,
perquè les dificultats que presenten els contractes de
concessió no són poques.

La gratuïtat, com els deia, ha estat sempre un objectiu de
legislatura i ja ens hi estam apropant. Al llarg d’aquests tres
anys sí que volia fer menció d’alguns dels avanços que s’han
fet per caminar cap a aquest objectiu. Primer de tot vàrem
revisar des del vessant jurídic i econòmic a fons els plecs, per
saber què teníem davant -poden imaginar que els plecs són
capses de fulls de paper, el seu volum és molt important-, i
fruit d’aquesta revisió ens vàrem adonar que s’estava cobrant
de més en el pàrquing de Son Espases i es va poder rebaixar el
preu fins a un..., perdó, es va rebaixar un 25%. Això va ser fruit
de la revisió dels plecs. A vegades m’han demanat per què a
Can Misses no s’ha rebaixat el preu; idò perquè el contracte de
Can Misses s’estava complint correctament; això va ser una
errada de la concessió que vàrem detectar i per tant per això
es va poder rebaixar.

En segon lloc, vàrem fer dues consultes; per un costat, a
Intervenció, per veure si podíem canviar el contracte de
concessió per aconseguir la gratuïtat, i vàrem començar les
converses amb la concessionària per veure si hi havia acord,
perquè hi ha d’haver acord amb ells també per poder-ho tirar
endavant. Prèviament els serveis jurídics del Servei de Salut ja
havien fet informe que confirmava la viabilitat; des dels
serveis jurídics del Servei de Salut des del primer moment
s’ha considerat que els pàrquings podien ser gratuïts sempre
que es fes una sèrie de tramitacions. Paral·lelament vàrem
iniciar un estudi sobre el nombre de places total d’aparcament
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necessari, i converses amb l’Ajuntament de Palma -en aquest
cas de Palma, Son Espases- per incrementar el transport
públic. 

Ja saben vostès que els contractes de concessió estan
regulats també per lleis nacionals i europees molt rígides i
que no admeten diferents interpretacions, amb el risc de
penalitzacions molt importants i sancions importants per a la
comunitat autònoma. Per aquest motiu Intervenció ens va
recomanar en aquell moment que féssim una consulta a una
consultora experta en aquests temes, en aquesta matèria de
contractes de concessió, i es va encarregar l’any 2016 a
Garrigues, a la consultora Garrigues, un informe. Aquest
informe de Garrigues també va ser favorable, i també he de dir
que la concessionària des d’aquell moment també va mostrar
la seva disposició a negociar el tema per assolir aquesta
gratuïtat.

Tot i disposar dels informes favorables dels serveis
jurídics de l’ib-salut, de Garrigues, i tenint en compte la
necessitat que aquest modificat, el contracte modificat..., he
de dir que una de les preocupacions de la comunitat autònoma
ha estat sempre que aquest contracte no condicionés el deute
públic, el deute de la comunitat autònoma, perquè hi podia
haver la possibilitat que modificant un contracte tot el
contracte de concessió passàs a computar com a deute a la
comunitat autònoma, per tant era un risc que no podíem córrer
i per això s’han fet moltes passes.

Es va trobar oportú per part d’Intervenció demanar una
consulta a l’IGAE -l’IGAE saben que és la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat- i va ser una consulta també
complexa en la qual va participar Intervenció i el secretari
general i el director general del Servei de Salut, i la sots-
directora general de Fiscalització i Intervenció, per poder
determinar si..., finalment són ells que decideixen si un
contracte pot o no computar deute; per tant es va trobar oportú
fer aquesta consulta prèvia, i això es va fer l’any 2017, i també
l’IGAE va dir que no hi havia cap problema per dur endavant
aquests modificats que permetessin la gratuïtat dels pàrquings.

Tot i així una modificació de la concessió, del contracte de
concessió, s’ha de basar en l’interès general, i tot i que
l’interès general és obvi, sembla obvi, a nivell jurídic sí que
els grups parlamentaris que donen suport a aquest govern, els
serveis jurídics també varen considerar oportú que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern, varen fer la
proposta que aquest interès vengués marcat per una llei per
donar més seguretat jurídica, que va ser una de les primeres
propostes que vàrem fer ja dins enguany. D’aquesta manera
quedaria molt clar que respectàvem el desig d’una gran
majoria de ciutadans i ciutadanes que aspiren a no haver de
pagar, o aspiram a no haver de pagar per anar als dos hospitals,
i tal com succeeix a la resta d’hospitals de la nostra comunitat
autònoma.

Quant a l’estudi, com els deia, de l’anàlisi de les places que
es va anar fent, també vàrem determinar que eren insuficients,
i més en un escenari de gratuïtat. Per això es va plantejar
l’ampliació que en aquests moments també s’està executant.

En relació amb la llei, actualment està en tràmit al
Parlament la proposició  de llei del Grup Parlamentari
Socialista, Podem, MÉS i MÉS per Mallorca i del Grup Mixt
només la diputada Silvia Tur de Gent per Formentera, i
esperam que es pugui aprovar al proper ple, perquè si no passa
res crec que està prevista per al 30 d’octubre, i la seva presa
en consideració va ser aprovada per majoria, el passat 11 de
setembre, i avui, després d’aquesta compareixença, doncs,
segueix el seu tràmit. Per tant, els agraeixo la feina feta i
esper també que..., els desig bona feina per esperar que al final
s’aconsegueixi aquest acord que consideram necessari per a
la gratuïtat dels dos aparcaments. 

Consideram molt positiu que als ciutadans també els arribi
aquest missatge que el Parlament i el Govern treballen d’una
manera conjunta per assolir aquest objectiu compartit i que
ens mou l’interès general. Quan estigui tancada i aprovada la
llei el modificat permetrà que la gratuïtat sigui una realitat ben
aviat, sabem que la proposició de llei planteja un termini de sis
mesos, dóna un marge de sis mesos al Servei de Salut per a les
negociacions que s’han fet. Tot i això..., que s’han de fer, no?
Tot i això, evidentment, com els deia, les negociacions han...,
ja fa anys que estan en marxa, però que no es poden tancar fins
que la llei estigui aprovada. Per tant, estarem en disposició de
corregir aquesta situació, aquesta discriminació injusta,
donarem una passa més cap a l’accessibilitat i sobretot
l’equitat, i assegurarem que tots els ciutadans de les Illes
Balears estiguin en igualtat de condicions quan accedeixen als
recursos sanitaris.

Com els deia, i  per acabar, les negociacions amb la
concessionària es duen a terme, no s’han interromput mai,
som optimistes quant al resultat, però no els puc avançar més
perquè no estaran tancades fins que no estigui aprovada la llei. 

Entenc que vostès també voldrien conèixer el cost que
tendrà per a la comunitat autònoma aquesta gratuïtat, però
també vull que entenguin que un escenari on..., o sigui, que
aquest escenari depèn de les negociacions que, com els dic, es
tancaran després de l’aprovació de la llei. Qualsevol quantitat
que jo pogués explicar aquí podria fins i tot posar en perill la
negociació, per tant, no podem parlar de xifres concretes,
però saben que fins aquí és on els puc dir l’estat de la gratuïtat
dels aparcaments de Can Misses i de Son Espases. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeixen les intervencions dels
grups parlamentaris. La Sra. Consellera de Salut contestarà
globalment o individualment? Globalment.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Pericay, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per haver vengut,
i afegiré més, per haver vengut fent més via de la que sol ser
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habitual també perquè normalment aquestes peticions de
compareixença de part se solen sotmetre a votació, en aquest
cas, pel que tenc entès, no ha estat així sinó que directament
ha estat vostè aquí, que és un poc el que jo li demanava també
quan vàrem parlar d’aquest tema en el Parlament. Gràcies
també al seu equip aquí present. 

Dit això, bé, jo crec que el primer que s’ha de destacar
d’aquesta compareixença d’avui, igual que de la proposició de
llei, és que les coses es fan ben fetes, és a dir, es fan ben fetes
des del punt de vista dels tràmits parlamentaris, que per a
nosaltres era una cosa molt important i per això vàrem
demanar que fos així, i després es fan ben fetes també des del
punt de vista de la transparència, és a dir, la possibilitat
d’explicar, vostè  i  jo vàrem parlar just abans de l’estiu i no
tenc res a retreure-li a nivell particular, però crec que des d’un
punt de vista general és important que en el Parlament puguem
saber això que vostè ha començat a explicar i que a mi
m’hauria agradat que fos una mica més del que ha explicat,
però ara, en tot cas, li demanaré també per aquestes coses que
no he escoltat.

En tot cas, per ventura una cosa que convé recordar, no per
res, però quan parlam de gratuïtat, i per això som aquí també,
en realitat no parlam de gratuïtat de res, sinó simplement que
el que ens costen aquests pàrquings sigui assumit per tots els
ciutadans i no només per aquells que han d’anar allà per ser
atesos o perquè tenen un familiar que en aquells moments està
ingressat.

Per tant, encara amb més motiu crec que és important que
puguem parlar avui i puguem saber d’una manera una mica amb
més claredat i  amb més precisió exactament què ha passat,
vostè  ho ha explicat en part, a mi m’agradaria respecte del
període aquest; a mi em consta per altres fonts que les
negociacions van bé, jo també ho celebr, eh!, no tinc cap dubte
sobre això, el que encara no acab d’entendre del tot és perquè
han tardat dos mesos i mig per arribar a una situació, per dir-
ho així, que ens ha dut a fer aquesta gestió i a convertir això en
una proposició de llei necessària per poder arribar, per dir-ho
així, a un bon resultat, que és el que tots volem. I amb això
també li confirm el que vostè mateixa acaba de dir fa un
moment, és a dir, que aquí crec que tots els grups estam
d’acord, tant en el cas de Son Espases com el de Can Misses,
que el que han de ser són dos pàrquings gratuïts, com la resta,
per altra banda d’aparcaments, perquè no hi ha cap motiu
perquè en aquest cas dos hospitals tenguin una anomalia
respecte de la resta, més enllà evidentment de la història, com
es varen fer aquestes negociacions en el seu moment, com es
va negociar amb la concessionària i, evidentment, i tampoc en
això no hi entrarem, no té cap sentit entrar-hi ara, sinó que és
una cosa que ja es va fer i aquí la tenim, no?

És clar, la meva primera pregunta era, per dir-ho així, una
que vostè de qualque manera ja m’ha dit que no contestarà,
però jo hi insistiré: quant ens costarà això? Quant ens costarà,
perquè crec que necessitam saber, en fi, justament pel que
dèiem abans dels doblers i dels doblers públics i del fet que
aquesta gratuïtat és una gratuïtat per als usuaris, però no és una
gratuïtat per als ciutadans, per entendre’ns, hem de saber,

hauríem de saber quin serà el desenllaç realment d’aquesta
operació des del punt de vista econòmic, quant ens constarà,
tenint en compte unes xifres que sí que ja es varen fer
públiques de la mateixa concessió, el que la concessió preveu
en el cas de cada aparcament i de cada hospital. Bé, saber
respecte d’això en quina situació ens trobam.

També crec que és important que ens expliqui què passarà
amb el personal estatutari que va ser traspassat en el seu
moment a la concessionària, evidentment aquest personal en
tant que capítol 1 té un valor, i supòs que en les negociacions
evidentment això també hi és, no? M’agradaria saber de quina
manera això s’ha gestionat o s’ha negociat o s’està negociant
en aquest moment perquè jo entenc que, efectivament, les
negociacions, més enllà d’aquest requisit al qual acabam de fer
referència, de la necessitat d’aquesta proposició de llei per
apuntalar, per dir-ho així, la negociació, les negociacions
entenc que no s’han aturat i que, per tant, segueixen en peu,
no?

També li volia preguntar, ja de cara més a futur, perquè jo
crec que quan hi ha una operació d’aquest tipus futur que està
absolutament vinculat a un present i a les negociacions és com
es gestionarà això, és a dir, si hi ha hagut realment una
previsió; de fet està vinculat finalment al cost, no? Si
efectivament, en fi, qüestions com el manteniment, la
vigilància, la neteja si hi ha hagut en aquest context també si
s’ha previst, si..., tot entra en el terreny econòmic, no puc
deixar de referir-m’hi, però si aquests efectes de la gratuïtat
evidentment també produiran, entenc, una despesa afegida al
cost, que fins ara no era una despesa assumida, m’agradaria
saber fins a quin punt aquesta despesa a quin punt arriba, a quin
nivell podem considerar o més o manco s’ha previst que pugui
arribar. També en el cas d’una necessària ampliació.

Perquè, pensat un poc en això, evidentment tot és una mica
especulatiu, però penses, bé, fins ara molta de gent no es
desplaçava per ventura en cotxe i feia servir el servei públic
per evitar això, eh!, evidentment hi haurà un increment
d’usuaris que hi vagin en cotxe perquè des del moment en què
sigui gratuït, això no fa falta que li digui, per tant,
probablement tendrem aquí un primer impacte de creixement
d’usuaris i de parc mòbil especialment al pàrquing, no?

I des d’aquest punt de vista, també m’agradaria saber si això
està previst, si realment hi ha unes inversions futures que
estiguin previstes per a -diguem- l’ampliació, totes aquestes
qüestions que tenen a veure amb un futur que, a més a més, pot
ser un futur immediat en aquesta sentit, encara que s’hagi
d’emprendre algun tipus d’obra.

I a grans trets era tot el que li podria demanar, en síntesi,
per què hem arribat realment fins aquí, si no es podia
efectivament resoldre d’una altra manera, en el sentit de... amb
més via, fent més via, i, per tant, la meva pregunta és si em pot
detallar una mica més aquesta part prèvia, abans d’arribar a la
necessitat de la proposició de llei; el cost, fins on sigui
possible explicar-ho, i tot el que representa aquest cost tant
des del punt de vista del personal estatutari com des del punt
de vista també de les inversions futures, tot allò que haguem

 



SALUT / Núm. 73 / 24 d'octubre de 2018 963

d’afegir a partir d’ara quan parlem de la gestió i evidentment
del pressupost d’aquests dos hospitals a què fem referència.

I això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, consellera i tot el
seu equip, a aquesta compareixença.

En primer lloc, he de destacar la menció que ha fet vostè
a tots els partits polítics de tots els grups parlamentaris que
signen la petició de la gratuïtat dels hospitals de Can Misses
i de l’Hospital Universitari Son Espases quan realment ha
deixat de costat d’una forma absolutament... idò voluntària i
clara al Partit Popular, que sempre s’havia prestat a firmar les
propostes parlamentàries i necessàries perquè fos una
tramitació absolutament ràpida, tal com es va plantejar i que,
llavors, per la negativa d’algun altre grup parlamentari no es va
poder fer d’aquella manera, però el Partit Popular sí que hi
era. I aquesta mateixa proposta que es va firmar per part del
Grup Parlamentari Popular juntament amb tots aquests partits
que vostè ha comentat idò és la que s’ha dut avui aquí en forma
de proposició de llei, idò exactament igual, fil per randa, amb
comes i punts, però s’ha deixat a part al Partit Popular. 

És veu que estam en eleccions i no interessa que el Partit
Popular surti amb els papers d’una... pens, una actitud, una
acció molt bona per part de la gestió, en aquest cas que li toca
gestionar a vostè, però que no ha tengut en compte que el
Partit Popular, ni ha fet referència a això, ha estat amb tots els
grups parlamentaris que vostè ha dit des del primer moment,
des del minut zero no només amb aquesta proposta, sinó des
del principi de legislatura.

Però bé, com que aquest joc polític jo ja el conec i veig
que no canvia, idò era únicament comentar-ho perquè al debat
d’avui crec que podem eliminar qualsevol tipus de
plantejament, ja s’han fet en les introduccions que es varen fer
per part de Tania Marí com en diferents comissions i a ple.
Per tant, el debat pens que és un debat molt més... o de
preguntes molt concretes que afecten bàsicament la gestió i
l’economia.

A l’informe de datos económicos per a la gratuïtat del
servei d’aparcaments als hospitals de Son Espases i Can
Misses, idò, efectivament, se’ns donen una sèrie de xifres
referents a l’Hospital Son Espases quant als ingressos i quant
a les despeses, que no fa falta repetir. L’hospital de Can
Misses, també ens fan referència respecte als ingressos, però
la primera... el que sorprèn..., i m’agradaria veure perquè passa
això, pel que es veu el primer que s’introdueix a l’hora
d’estudiar el model financer modificat amb referència a les
despeses, que no es disgreguen, de l’operació i manteniment
del servei d’aparcament, per la qual cosa pel càlcul que es va

haver de fer de despeses del pàrquing de Can Misses s’ha
hagut de recórrer a la documentació de la concessionària. 

Ja hem vist que la concessionària ha fet pagar més del que
corresponia, segons les seves paraules, a Son Espases i tal
vegada la primera pregunta vendria desdoblada en aquestes
dues: per què no existeixen... no es disgreguen les despeses,
per què s’ha hagut de recórrer als informes de la
concessionària de Son Espases, perdó, de Can Misses? I quin
temps feia que la concessionària cobrava el pàrquing de
l’Hospital Universitari de Son Espases, més del que tocava,
saber si ho han tornat i saber quin temps es varen torbar a
revisar-ho?, són les dues primeres preguntes inicials.

És evident que la base d’aquesta intervenció és l’informe
que pot facilitar la mateixa conselleria on es parla dels
ingressos als quals se’ls resten, segons consta aquí, els costs
anuals per a gestió i manteniment... que actualment inclou la
necessitat del control complet d’accessos, el que amb un
escenari de gratuïtat, segons consta aquí, ja no seria necessari,
però sí que es mantindria la necessitat de manteniment i
seguretat interna per la qual cosa el total de despeses en què
s’estima que es podria reduir en un 25%, el que ens donaria un
total anual mitjà per als dos pàrquings de 2.640.000 euros, bé.

Lògicament nosaltres el que plantejam és si hi ha algun
altre tipus de despesa a deduir d’aquesta quantitat perquè s’ha
parlat d’aspectes molt concrets sobre el pàrquing, però no sé
si l’empresa té algun tipus de benefici industrial o algun altre
concepte que aquí es pogués reduir.

Jo entenc que vostè no pugui parlar ara del tema de com
estan les negociacions concretament quant al tema econòmic,
crec que estan més avançades del que vostè diu, però sí que
m’agradaria saber si... supòs que aquestes xifres les donarà
vostè al seu moment polític oportú, però m’agradaria saber si
el plantejament que es fa de debat amb la concessionària es fa
des del punt de vista d’una gratuïtat total o si es planteja un
cost parcial o reduït del cost. Perquè està clar que les
problemàtiques dels dos pàrquings a les dues bandes on estan
són diferents, així com el pàrquing de l’hospital Son Espases
idò... es veu que en el seu moment que no hi ha pàrquing al
voltant, pàrquing públic, la gent intenta aparcar dins, idò a
l’Hospital Can Misses és just el contrari, la gent el que intenta
és anar a aparcar als pàrquings urbans del voltant.

I això ens dur a la següent pregunta que li vull formular, és
a dir: quina és la sistemàtica de funcionament? Ja no parlam
d’un tema econòmic, de la sistemàtica... supòs que això ho
tendran estudiat, com funcionarà, sobretot com es controlarà,
com es controlarà aquesta sistemàtica de funcionament per
concentrar tota l’activitat diguem d’ús sanitari al pàrquing i
aïllar-lo un poc del context urbà.

Volia preguntar també si hi haurà alguna forma de
restricció als accessos, és a dir, això entraria dins la gestió o
la dinàmica de funcionament.

Llavors, ha comentat vostè que té els informes
favorables... tècnics i que la concessionària hi està d’acord des
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de fa temps, a nosaltres ens agradaria saber des de quan està
tot el món d’acord i des de quan té els informes favorables.

Sigui com sigui, vull dir que em sembla..., si això
s’aconsegueix i estic  segur que s’aconseguirà, sembla una
bona fita, crec que aconseguir equilibrar el cost d’assistència
sanitària, que en definitiva era un cost afegit, a totes les illes
és important i... idò no era correcte que els usuaris de
l’Hospital Son Espases i de l’Hospital Can Misses haguessin
de ser gravats amb una altra penalització econòmica sobretot
al pàrquing de Can Misses que és el que... era molt més car i
que no tenia tampoc pàrquing alternatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. 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:

Gràcies, presidenta, bones tardes, diputats, diputades.
Consellera, benvinguda, també al seu equip, gràcies per la seva
assistència.

Efectivament, ens trobem en el procés final de l’aprovació
d’una llei, una llei que intenta resoldre una situació que mai no
hauria d’haver-se produït. Davant aquesta situació de
desigualtat i de greuge entre els usuaris i uns altres... entre uns
usuaris i els altres no n’hi havia d’altra que resoldre aquesta
situació injusta i també poc coherent, poc coherent en haver
de pagar per accedir a un servei públic.

També som conscients que aquesta maniobra no ens surt
ni ens sortirà gratuïta i ens toca pagar les males decisions que
es varen prendre en un passat.

Per açò escoltarem amb atenció les respostes a les
preguntes que han fet els portaveus que han intervingut i res
més a afegir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Hola, bones tardes. En primer lloc, els vull donar la
benvinguda per haver comparegut i també al seu equip i
esmentar que tenim confiança plena que aquestes
negociacions es duguin a terme i arribin a bon port, com més
aviat millor.

Simplement dels temes que ha esmentat, li volia fer un
parell d’apunts. Ha parlat d’un estudi sobre el nombre de
places necessàries que hi hauria, i supòs que lligant un poc
amb el que ha dit el portaveu del Partit Popular, es preveu
potser un augment pel fet que sigui gratuït, voldria saber què
diu aquest estudi, quantes places calcula que seran necessàries
i si seran cobertes amb l’ampliació que està prevista.

Després també ha esmentat que s’ha parlat amb
l’Ajuntament de Palma per a possibles millores en temes de
transport públic i era per veure si pot avançar-nos n poc més
d’aquesta informació, què està previst i quines alternatives o
millores hi pot haver.

I res més. Reiterar la confiança en què això acabi bé.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. 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. Gràcies
Sra. Consellera a vostè i a l’equip que l’acompanya per venir
a explicar-nos com es troben les negociacions pel que fa a la
gratuïtat dels aparcaments de Can Misses i Son Espases.

Bé, nosaltres, en definitiva, estam molt contents que,
malgrat hagi costat, aquesta gratuïtat arribi a bon part i que
abans de final de legislatura pugui ser una realitat, que
esperem que sigui així. Ser la darrera passa que preguntes que
volia fer ja les han fetes, com el tema de l’estudi que es va fer
dels aparcaments necessaris. M’agradaria saber quants, segons
l’informe, se’n necessiten en total, per veure si aquesta
ampliació, que crec que és d’uns 500 aparcaments, cobreix la
totalitat dels aparcaments necessaris, segons marca l’informe,
o si a posteriori se n’haurien de fer d’altres. I dels existents,
saber si els que hi ha que es destinin a personal, aquests
incrementaran o quedaran amb les mateixes places que hi ha
actualment, a veure si n’agafaria dels altres usuaris.

Bé, jo la veritat, pensava..., entenc que les negociacions no
es poden fer públiques, però pensava que sí que es podria dir
qualque xifra aproximada pel que fa referència a les quantitats
que suposarien. La Sra. Maicas ha dit que és una situació
injusta i és cert, però també ha dit que no hauria d’haver passat
mai, la desgràcia per ventura és que si no s’hagués fet
d’aquesta manera no podríem disposar dels hospitals avui en
dia i, per tant, jo crec que l’important que tenim els hospitals
de Can Misses i de Son Espases, i ara el que s’ha de fer és
intentar resoldre aquesta situació que és el que pertoca al
Govern i perquè sigui de justícia en igualtat de condicions per
a tots els usuaris de la nostra comunitat.

Per tant, jo crec que en el moment en què es va decidir fer
els hospitals d’aquesta manera, per poder-los fer no quedava
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altre remei que fer-ho així, però que estam molt contents que
es pugui resoldre el problema.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per la
seva compareixença i les seves explicacions.

Jo no volia fer cap pregunta, però arran de la intervenció de
la Sra. Sureda m’ha sorgit una pregunta, com es va fer el Mateu
Orfila? Per exemple, vull dir, parlem de dos hospitals on els
pàrquings eren de pagament i la resta no, si no vaig errada més
o menys la construcció deu ser semblant, no sé si m’ho podia
aclarir una mica, per veure per què Son Espases i Can Misses
són de pagament en concessió, i el Mateu Orfila, per exemple
no?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, moltes gràcies consellera per la
compareixença i per les persones que l’acompanyen.

Jo em permetré contestar a la Sra. Font, vull dir, això és
molt fàcil, l’Hospital Mateu Orfila va ser fet amb pressuposts
generals de la comunitat autònoma, perquè hi havia doblers en
aquell temps, i hi va haver dos governs legítims que en dues
legislatures diferents varen trobar acollir una demanda de la
ciutadania i dels professionals, d’una necessitat d’un nou
Hospital Son Dureta i d’un nou Hospital de Can Misses,
decisions preses, per exemple, a Can Misses, amb l’acord de
l’Ajuntament de Vila, del Consell d’Eivissa i que, com que en
aquell moment, fruit del mal finançament de la comunitat
autònoma, no es disposava de pressupost propi, es va posar
aquesta solució damunt la taula, que té pros i té contres. I ara
som aquí per analitzar un dels contres, que és que, a més de
construir, dones la concessió de la gestió de serveis no
assistencials a una empresa per qüestió de (...). Aquest és el
motiu per fer-ho d’aquesta manera.

Evidentment, el tema bàsic és que són concessions; les
concessions són un contracte complicat i crec que el motiu
que ens du ara és un objectiu que es va plantejar el Govern i la
Conselleria de Salut i és que aquesta situació, que podrem
parlar de discriminació o injusta, o com vulguem, que es tracta

de tornar a la gratuïtat aquestes places de pàrquing,
evidentment entès que siguin gratuïtes per als ciutadans, per
als usuaris, perquè evidentment es pagaran amb els
pressuposts de la comunitat autònoma, no seran gratis . I jo
crec que ara estam en una situació econòmica i política
diferent, hi va haver un govern que ha pres aquesta decisió de
revertir aquestes situacions, que l’objectiu és que els usuaris
entrin de franc a utilitzar aquestes places de pàrquing.

Tots coneixem l’informe del Servei de Salut, que fa una
estimació de cost, però que evidentment és una cosa que s’ha
d’agafar amb fils, perquè hi ha d’haver una negociació, que és
més ampla, més complexa i a més, perquè parlam d’un servei
que també es troba subjecte a demanda, perquè l’ús del
pàrquing es troba subjecte a demanda i això pot modificar a
l’alça o a la baixa la negociació. Tenint en compte, i ja ho ha
dit la consellera, que està dins un reequilibri de tota la
concessió.

Jo crec que hi ha cosa que jo formul com a pregunta, en el
sentit de dir que vostè  ens ha fet un relat de què no és que
tenguem el comptador a zero de les negociacions, sinó que hi
ha hagut una feina durant aquests dos anys, i crec que ha dit, no
ha situat el moment, però ha dit que els serveis jurídics de
l’ib-salut ho consideraven oportú i correcte i jurídicament
viable. Després sí que ha dit que, atenent la demanda de la
Intervenció General de la comunitat autònoma, es va fer la
consultoria amb Garrigues, ha dit a l’any 16, i que aquesta
també va donar el seu sí. I després ha situat a l’any 17 la
consulta amb IGAE, que també va donar el seu sí que es podia
fer. I l’important, crec jo, no és que es podia fer, es podia fer
perquè això no generava deute, per tant, no romp el reequilibri
necessari de la concessió. I, per una altra banda, estam amb la
necessitat que això es faci dins un marc de no generar deute,
però que econòmicament, financerament i pressupostàriament
sigui viable.

I he entès que la darrera qüestió és que la Intervenció
General de la comunitat autònoma té o tenia el dubte del deute
i de l’interès general, que és condició bàsica per fer la
modificació de la concessió. I ens trobam amb l’escenari
d’una proposició de llei, perquè realment el que cercam amb
aquesta proposició de llei és que el Parlament de les Illes
Balears, com a seu de la representació política dels ciutadans,
atorgui aquest interès general perquè es faci això. Això és tal
com jo ho entenc, li ho formul com a pregunta, però és com
jo entenc que es poden resoldre aquests dubtes que tenguin
determinades institucions d’índole deute i d’índole de si
troben o no troben l’interès general.

Jo crec que és una bona notícia poder recuperar això, la
vida per sort és dinàmica, quan toca s’han de prendre unes
decisions, i quan es puguin modificar aquestes decisions crec
que està molt bé. Jo no parlaré del que va fer el PP l’anterior
legislatura amb l’hospital nou de Can Misses, però ens varen
costar molts de doblers les decisions que varen prendre, i crec
que hem de mirar cap endavant, i estic content que aquesta
proposició  de llei, si atorga aquest interès general i així
s’entén, permetrà fer un reequilibri d’aquesta concessió, i que
els usuaris, els ciutadans, evidentment, no hagin de pagar de la
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seva butxaca aquest accés a aquests dos hospitals públics,
perquè evidentment ningú..., és el mateix Servei de Salut que
diu a un on ha d’anar; tu estàs a la zona de Ponent, has d’anar a
Son Espases; tu estàs a la zona de Migjorn, te’n vas a Son
Llàtzer; per tant és una cosa que crec que a més a més crec
que tots els grups parlamentaris anam pel mateix camí, ho
veim bé, i evidentment crec que durant la tramitació de la
proposició de llei això s’ha de veure.

I crec que, tal com vaig acabar la meva intervenció en la
presa en consideració, crec que el que hem de demostrar els
parlamentaris és que per a nosaltres són i tenen interès
general, evidentment per als parlamentaris però també per als
ciutadans i per al conjunt de ciutadans i del Govern, i crec que
això és el més important. I també crec que és important..., aquí
s’han formulat determinades preguntes que crec que més que
preguntes són interrogants que s’han d’escoltar i s’han de tenir
en compte; no és igual la situació geogràfica de Son Espases
que la de Can Misses, i els problemes d’accés o els problemes
potencials d’accés especialment a Can Misses és una cosa que
si no es controla l’accés es poden produir problemes
secundaris.

Vull felicitar la conselleria per la feina, que du un parell
d’anys en aquest sentit , i  crec que si podem revertir una
situació que tots a dia d’avui no trobam del tot justa, crec que
sí hem de donar aquesta passa d’aprovar aquesta proposició de
llei per donar seguretat jurídica, per deixar ben clar l’interès
general de la representació política dels ciutadans, i que això
permeti, sense generar deute d’una manera en què
financerament i pressupostàriament sigui possible, revertir
aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per contestar als portaveus dels
diferents grups parlamentaris té la paraula la Sra. Consellera
de Salut Patricia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Jo els voldria dir dues coses que crec
que són importants. Una, que aquest govern i per suposat la
Conselleria de Salut no retardarem ni hauríem retardat mai la
gratuïtat dels pàrquings si hagués estat possibles d’una altra
forma, és a dir, s’ha anat treballant des de 2015, i així com
altres vegades sí que hem donat terminis, que en uns casos
s’han complert, en altres no, per totes les dificultats de
tramitacions administratives, en aquest cas mai no hem pogut
dir, perquè sabíem de la complexitat i sabíem també de les
reticències, i ho he de dir així, de determinades
administracions, amb situacions complexes, que per tant
costava trobar la llum, ens costava a tots trobar la llum, i per
això s’han anat fent passes, des de 2015 no s’ha deixat de
treballar en aquest sentit perquè la gratuïtat sigui possible.

Crec que responc un poc al perquè ara i no abans, és a dir,
els terminis, ahir vàrem presentar el projecte del nou Son
Dureta, per exemple, tot i que no té res a veure però jo ja no
m’atrevesc a donar terminis, però ahir es va presentar el
projecte i ara podem donar el proper termini, que és quant de
temps tenen els arquitectes per fer el projecte, però fins aquí.
I ens hi atrevim perquè tenim aquest compromís, però si no,
hem trobat des del principi d’un tema complex com aquest que
no tenia una data determinada, però els puc assegurar que no
retardaria mai la gratuïtat si hagués estat possible abans.

Vostè, Sr. Pericay, comentava que, clar, el que és gratuït és
que ho pagam mitjançant impostos tots; tot, però tota la sanitat
gratuïta que no pagam la pagam mitjançant imposts, i això serà
una cosa més, com molts dels temes que..., com tot el que es
treballa i tracta. Pagam imposts i a través d’imposts es paguen
els serveis públics, per això cap servei públic no és cent per
cent gratuït, o sigui, és gratuït per al ciutadà. Té vostè raó que
potser hem de matisar, i és que el que volem és la gratuïtat per
al ciutadà, però evidentment les administracions públiques
paguen els serveis públics.

Quant costarà a la comunitat autònoma? És cert, vostès
tenen un informe, disposen d’aquest informe, que es poden
imaginar que és un breu informe, una compilació de dades
públiques perquè estan en els contractes de concessió per
facilitar..., era una de les coses que es va fer per facilitar la
decisió que podrien haver pres en el moment de valorar si
aquesta proposta entrava a la Llei de salut laboral, i no hi va
haver unanimitat però es varen elaborar aquestes dades
econòmiques per donar aquesta transparència. Però és el punt
de partida, com molt bé explicava el Sr. Vicenç Thomàs, i crec
que hi ha un tema també, un altre tema important, i és que -i
també ho ha apuntat la Sra. Sureda- i és que pagam a través
de..., no pagam perquè la concessionària es lucri i tengui
beneficis, s’està pagant perquè la construcció no va costar res
a aquesta comunitat autònoma, i llavors la concessionària, bé,
pagam a través d’un cànon fix i un cànon variable l’hospital. El
que pagam és un hospital molt gran, de molts de metres
quadrats, i aquesta infraestructura que no es va pagar amb
doblers públics en aquell moment és el que estam pagant ara
any rere any, i està tot molt ben explicat. I el contracte està
publicat, evidentment.

I l’altra cosa important que els volia dir és que no tendré
cap inconvenient a venir a aquest parlament, a aquesta cambra,
a donar tot tipus de detalls quan les negociacions estiguin
acabades; el cost de tot el que vulguin, perquè també serà
públic, entre altres coses, però es pot facilitar una explicació,
cap inconvenient, al revés, crec que estam obligats. Ens hagués
agradat... tal vegada avui podríem haver tengut ja la llei
aprovada però no a anat bé així, ni les negociacions tancades.
Per tant, com que no els ho puc avançar en aquests moments,
estic a la seva disposició i encantada de tornar, quan tenguem
les negociacions acabades, a fer una compareixença per
explicar amb detall el cost.

El meu equip deu dir “ja m’estan donant feines”, venint a
aquesta cambra quasi..., bé, una vegada al mes.
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En relació amb el personal estatutari, és cert que hi ha 130
persones que feien feina..., que són persones estatutàries però
que havia assumit la concessió, la concessionària: serveis de
manteniment, de cuina, de diferents serveis. Aquestes
persones estan pràcticament reubicades al cent per cent. És un
cost que assumia la concessionària que ara passarà a assumir
el Servei de Salut perquè és personal estatutari; és una
reivindicació d’aquests professionals poder fer feina una altra
vegada pel Servei de Salut, que hem valorat des del primer
moment positivament, que a més s’ha pogut anar treballant
conjuntament amb els sindicats i amb la concessionària, i s’ha
anat arribant a acords per reubicar totes aquestes persones en
els serveis en què es podia, corresponents. Per tant aquest ja
és un element de negociació, perquè això dóna una inversió en
uns treballadors que deixarà de pagar l’empresa
concessionària i la pagarem nosaltres, per posar un exemple
de negociació, no?, què es negocia en aquests moments.

Quant a la gestió, el manteniment és de la concessionària
i seguirà sent de la concessionària, com dèiem; la seguretat
pot ser que si no hi ha barrera que aixecar a cada persona que
passa perquè la barrera està oberta, doncs, en seguretat
podrem disminuir un poc, tot i que hi haurà d’haver seguretat
interna i, per suposat, doncs, neteja o el manteniment de
l’edifici el mantindrà l’empresa concessionària.

I no hi ha més gestió perquè, com li he de dir, per exemple,
a Son Llàtzer l’aparcament és obert, les persones entren i la
gestió és gestió de manteniment en tot cas del terra o de la
seguretat o etc.

L’ampliació de les 500 places era determinant també, és
imprescindible..., pensam que és necessària, pensam que és
necessària aquesta ampliació de les 500 places. Per una altra
banda, mantindrem l’aparcament dissuasiu de La Real, es
mantindrà aquest aparcament dissuasiu.

No s’han fet més moviments fins ara, durant aquesta
legislatura, hi ha solars al voltant de l’hospital, però en aquests
moments, doncs, no s’ha avançat cap a negociacions ni amb els
solars que estan als voltants ni tot això; pensam que les 500
places més l’aparcament dissuasiu més les mesures que pren
el Govern i l’Ajuntament de Palma poden ser suficients dins
un criteri de racionalitat.

Ara mateix només el 24% dels usuaris utilitzen el
transport públic, ja s’utilitza poc. Bé, això és una..., no hem
aconseguit entre tots que els usuaris puguin utilitzar més el
transport públic i aquí crec que tots hem de fer una reflexió
com a societat i tal vegada intentar conscienciar la població. 

És cert que és una inequitat, fins i tot una injustícia, la
manca d’accessibilitat, però també és el que succeeix a altres
comunitats autònomes on hi ha hospitals concessionals, per
exemple Madrid que és el que té més hospitals concessionals,
doncs, és que estan amb aquest model de concessió, els
aparcaments són de pagament i a la resta no.

Sr. Serra, jo..., és que..., parlam el mateix idioma, però de
vegades no sé si ens acabam d’entendre; vostès tenien la

possibilitat de fer una proposició de llei, per exemple, en
aquest sentit. Jo he començant dient que els grups, el Grup
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Grup Socialista,
Podem i Sílvia Tur, de Gent per Formentera, varen presentar
aquesta proposició de llei, però sí que vull dir que hi ha hagut
el suport des del primer moment del Partit Popular, d’El Pi, i
no em deix ningú més, i de Ciutadans. Ara també hi és, i és
cert que la discrepància en cert moment va ser amb la Llei de
salut laboral, que no ho varen veure prou clar o no ho sé, però
que el seu suport és necessari, o sigui, és molt benvingut i, a
més, són un poc la manera que pensam que han de funcionar
els parlaments i tant de bo que poguéssim arribar a molts més
acords i a tenir un pacte  per la salut, que si no aquesta
legislatura la propera crec que hauríem de plantejar-ho.

La gratuïtat, em demanava, serà total, serà total, la gratuïtat
dels..., ui, dels ascensors, dels pàrquings; el que li volia dir és
que també, afortunadament, i amb totes les dificultats que
sembla, no?, que..., jo entenc que de vegades a nivell
parlamentari, perquè es tradueixen les demandes dels
ciutadans, és molt difícil a mi com a consellera em costa
moltíssim explicar per què no s’ha començat abans l’obra de
l’ascensor de Can Misses, però..., una cosa demandada per la
població, i afortunadament ja han començat les obres, i mai no
hi ha hagut una..., o sigui, nosaltres som una maquinària de fer,
de posar en marxa moltes coses, però no anam en solitari i,
per tant, no tot és possible en el moment que sembla que...,
per a la ciutadania entenc que és difícil explicar els retards de
vegades en els processos, però crec que el més important és
que aquest govern acompleix finalment, o sigui, acompleix en
el darrer tram de la legislatura; en el primer tram tenim
assolits el 75% dels acords, o el 80% ja d’acords de
governabilitat, i en aquest moments doncs queda aquest 20%.

També els anim a revisar els programes electorals dels
partits que conformen el Govern i dels partits que donen
suport al Govern i els ciutadans veuran com hem estat molt
rigorosos i hem complert amb la paraula donada als ciutadans,
afortunadament. Crec que si qualque cosa no la podem
complir ho sabrem explicar, ho podrem explicar.

El Sr. Gallardo em demanava..., l’ampliació es fa ara en
aquests moments, el termini de les obres, doncs, esperam que
puguin estar el primer trimestre de l’any que ve estigui ja en
marxa el nou..., aquestes 500 places; però és cert i vostè ha
mostrat interès i preocupació també pel tema del transport
públic i també he de recordar que aquest govern té una
proposta de metro que va des de la Universitat cap al ParcBit
i cap a Son Espases, això està projectat dins el Pla de mobilitat
que ha presentat el conseller Marc Pons, i pensam que també
serà una realitat i que ajudarà i hem de conscienciar la
població.

L’Ajuntament de Palma ens ha ofert també..., o sigui, hem
parlat de diferents alternatives; inicialment quan es va posar en
marxa l’hospital es va intentar un pàrquing dissuasiu al polígon
amb un bus llançadora i ho vàrem tornar..., i ho hem tornat a
valorar una i una altra vegada, però no va ser un èxit, hem de
dir, no?, i ells ens han ofert, per exemple, al voltant del camp
del Mallorca o al polígon fins i tot poder tenir aquest bus
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llançadora, però sembla que no és un model al qual estiguem
avesats la població, la ciutadania d’aquestes illes. Per tant, no
sembla que sigui una demanda dels ciutadans ni dels
professionals, en aquest cas, però sí que s’han augmentat
freqüències i s’han modificat horaris per part de l’EMT de
l’Ajuntament de Palma perquè, per exemple, pels canvis de
torns varen fer un primer avís que, bé, determinades línies
passaven i no arribaven, per exemple, a les vuit del matí, no?,
per si es podia avançar un poquet perquè els professionals
poguessin arribar un poc abans de les vuit pel que suposa el
canvi de torn i això.

Després, els professionals, Sra. Sureda, es trobaran amb la
mateixa situació  que la resta de persones, és a dir, que el
pàrquing serà gratuït per a tothom, el que passa és que
probablement dificultarà a alguns professionals que en aquests
moments paguen per tenir una plaça d’aparcament reservada,
doncs, probablement els dificultarà perquè dependrà dels qui
arribin abans les places per als professionals.

Després, el que els deia, nosaltres podem parlar de
Manacor, podem parlar de Son Dureta, a Son Dureta hi ha més
de 500 places, hi haurà més de..., 500 a cada edifici, gratuïtes,
o sigui, que ja plantejam que serà gratuït, i a Manacor també,
saben que s’han projectat els hospitals amb aparcaments
soterranis i que sabem de la necessitat de fer-ho, i així ho fem.

Sra. Font, crec que el Sr. Diputat li ha contestat
aproximadament, però seria el mateix model que a Son Dureta,
a Son Dureta ara podríem decidir una concessió amb una
construcció per una empresa constructora i nosaltres, doncs,
pagar un cànon anual per amortitzar o no, fer-lo amb inversió
pròpia, que és el model que hem decidit des d’aquest govern. 

Al Sr. Thomàs, per acabar, doncs, crec que també parlava
d’aquest servei subjecte a demanda, i això és molt important,
i això condiciona les negociacions perquè es poden imaginar
que tal vegada l’empresa concessionària diu que els
aparcaments estan ocupats un 80%, un 90%, subjecte a una
determinada demanda i nosaltres totes les negociacions que
farem seran sempre en benefici de la comunitat autònoma i
amb la responsabilitat de gestionar doblers públics. Llavors és
un exemple més.

Jo crec que aproximadament he contestat a tots, i el que
esper és que, ja els dic, agrair-los moltíssim la feina feta en la
proposició  de llei, l’acord per unanimitat de tots els grups
parlamentaris, és una mostra de maduresa, crec, d’una cambra
parlamentària, i ara sí que és cert que s’ha d’emplaçar el Servei
de Salut a acabar aquestes negociacions el més aviat possible,
una vegada aprovada la llei, i poder donar totes les
explicacions oportunes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per
un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, bé, gràcies per
les seves paraules, encara que allò que realment crec que
volíem saber la majoria de grups, que era el cost que pot tenir
tota aquesta operació, veig que difícilment no el sabrem fins
que l’operació estigui conclosa.

De tota manera, respecte dels terminis també voldria
recordar-li un parell de coses. Comprenc perfectament que les
negociacions es dilaten, és molt difícil dir en tant temps o en
tat altre, malgrat que en els programes electorals, com vostè
sap, tots ens atrevim a fixar moltes coses que després a l’hora
de la veritat molt sovint no s’acompleixen; fins i tot la mateixa
presidenta del Govern a molts debats de política general, per
no parlar del debat d’investidura, en els seus discursos fixa
terminis, i ens diu: tendrem això...; després, desgraciadament,
no és així. Vull dir que no som nosaltres, l’oposició , que
fixam terminis en una legislatura, sinó que més aviat és el
Govern que es compromet a fer unes determinades coses, i
l’obligació nostra és recordar-li que en aquest cas, diguem, no
l’ha complit; en el camp sanitari, per exemple, en fi, amb el
decret de garantia de demora, amb el defensor de l’usuari de
la sanitat pública, tota una sèrie de coses que no s’han complit
quan teòricament s’havien de complir.

I a propòsit d’això i de la proposició no de llei que va
presentar el Partit Popular crec que el mes de març o d’abril,
vinculada justament amb els aparcaments, jo record unes
paraules -si m’equivoc em desmentirà- del director general
aquí present, referides en el sentit de dir per què, si nosaltres
ja negociam, per què des del Parlament ens demanen d’alguna
manera de negociar?, una cosa així, crec, que va ser la resposta
davant d’una pregunta. Bé, jo ara faria la pregunta al revés: si
vostès negociaven per què ara vénen aquí al Parlament a dir:
doni’ns una mà. És a dir, el Parlament, en el fons, clar, pot
servir per a una cosa i pot servir per a l’altra, però quan es té
en compte el que el Parlament fa o demana o requereix, també
és normal que després, quan li demanen això, digui: bé, i a
canvi expliqui’m això, expliqui’m allò altre; és a dir, que tot té,
per dir-ho així, un..., en fi, no diré un intercanvi, però en certa
manera sí que la cosa va per aquí.

Volia demanar-li si realment em pot contestar, en termes
econòmics, a quant puja tota aquesta partida de capítol 1
referida al personal estatutari retornat, si té aquest càlcul en
aquest moment aquí.

I -el darrer- una petita reflexió sobre el transport públic. Ja
li he dit abans que està molt bé que ens plantegem d’afavorir
el transport públic en els accessos en general a qualsevol part
d’aquesta comunitat, i per descomptat a un hospital on hi ha
també unes necessitats, però justament el que fem ara va més
aviat en contra, que és realment afavorir que molta gent que
fins ara no aparcava allà, per no haver de pagar, i agafava el
transport públic o bé aparcava el cotxe, com passa, em consta,
en el cas d’Eivissa a Can Misses, a no sé quants metres del
pàrquing de l’hospital, ara, com és natural, intentarà aparcar el
més a prop possible d’allà on ha d’anar, i no sé si amb això hi
guanyarem molt des del punt de vista del transport públic; hi
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guanyarem des d’un altre punt de vista, però, en tot cas, fem
una política que en aquest cas serà més aviat contraproduent.

I res més. Crec que és tot el que li volia comentar, la resta
esperem que efectivament les negociacions acabin prest, que
puguem tenir aquesta gratuïtat, entre cometes, de què parlam
el més aviat possible, i que també tenguem tota aquesta
informació que jo crec que ara tots voldríem tenir i que pel
sigui vostè no ens pot facilitar, que també la tenguem
immediatament quan tot això estigui resolt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tanta sort, Sra. Consellera, que
s’ha autocitat a termini vostè a tornar venir aquí al Parlament
a acabar d’explicar-ho tot, perquè realment aquí, si hem de ser
restrictius en les seves respostes, ha contestat que serà gratis
total, cosa que és que li demanam, i que el personal estatutari
passarà al Servei de Salut, cosa que era absolutament lògica.
Però ni ens ha contestat des de quan tenen els informes
favorables; des de quan la concessionària hi està d’acord, que
ens ha dit que fa temps que hi està; no ens ha dit des de quan
han detectat els errors en la tarifa que es cobrava per part de
la concessionària a Son Espases; no ens ha contestat -perquè
ho ha dit vostè, és que ho ha dit vostè- no ens ha contestat com
faran els controls dels pàrquings perquè l’ús sigui
exclusivament sanitari, perquè suposam que serà
exclusivament sanitari, com faran aquest control? Com ho
faran per intentar que el rendiment del pàrquing sigui per als
usuaris del servei sanitari?

És a dir, jo entenc que vostè vengui aquí i digui que no ens
pot explicar les xifres; ja més o menys des del moment que
ens ha dit que seria gratis total ja la següent pregunta és com
farà per pagar-ho, els 2,5 milions; no sé si..., però com que ha
dit xifres, vostè, llavors m’estim més..., no li faré la pregunta
fins que no torni aquí, com s’ha compromès vostè, però que
no ens expliqui la forma de gestionar aquests pàrquings doncs
no ho entenc, no entenc com gestionarà aquests pàrquings,
com ho faran per controlar l’accés, quins criteris hi haurà per
a la utilització d’aquest pàrquing i evitar, jo què sé, coses com
les que poden passar ara a un pàrquing, que hi hagi algun cotxe
que li surti més barat tenir el cotxe allí als pàrquings sanitaris
que no tenir-los als magatzems de determinades empreses de
lloguer, per exemple. Pot ser una possibilitat, podria ser una
possibilitat.

Per tant, jo pràcticament res més. Vull tornar a demanar-li
a veure si em pot contestar aquestes preguntes. Una curiositat
és saber si aquest 24% que em diu vostè de transport públic
dels usuaris dels hospitals es refereix a la mitjana de tots els
hospitals , i m’agradaria saber si a l’Hospital de Can Misses
han fet aquest càlcul, és a dir, quants d’usuaris de l’Hospital

Can Misses són els que utilitzen transport públic, perquè un
24% em sembla una xifra un poc alta, de la manera que hi ha
el concepte de transport públic a Eivissa.

I llavors vull recordar que efectivament això és una
concessió més dins aquest model concessional, però voldria
també recalcar que el model concessional seguirà, eh?, és a
dir, aquí diem que hem llevat el pàrquing de Can Misses, el
pàrquing de Son Espases, però persisteix el model amb el qual
es va crear, que és un model concessional. Per tant, tal vegada
de cara al futur, si no es vol aplicar aquest model, que no
s’apliqui, però si s’ha d’arribar a aplicar, doncs evitar que les
tarifes que s’apliquen siguin tan elevades, excessivament
elevades, que han obligat a un parlament a insistir des del
principi de legislatura, amb tots els  grups parlamentaris a
favor, a eliminar aquest pagament.

Moltes gràcies per la seva presència i del seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maicas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No entraré a valorar el model de
concessió, com ha comentat el Sr. Serra, com ens ha estat
comentant aquí; no faré més preguntes, no faré cap pregunta
respecte d’això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. 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 El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, agrair a la consellera
que hagi vengut a donar-nos les explicacions, però així com ha
dit que hi ha solars o hi ha finques envoltant l’Hospital de Son
Espases, m’agradaria saber a veure si l’informe que es va
demanar marca que hi hauria d’haver més aparcament tenint en
compte els 500 que es projecten per ara, a veure si en el futur
serà necessari i si dins l’informe es contempla.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, però no en faré ús. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Gràcies, consellera, per la seva
compareixença. Jo vull recordar una cosa, evidentment és que
es va fer un modificat a Son Espases a l’any 2009-2010 i ja en
aquell modificat es varen ampliar, si no ho record malament,
en 550 places. Sí, Sr. Serra, si ara vostè restàs 550 places
s’imagina el problema que hi havia a Son Espases? Venc a dir,
crec que successius o determinats governs han intentat
millorar l’accessibilitat en aquest hospital, com ara el projecte
de les 500 noves places en superfície que ja es varen projectar
sense pagament. 

Crec que això és important, esper que dia 30 el Parlament
doni una resposta absolutament majoritària a aquesta
proposició de llei que al cap a la fi atorga un interès general a
aquesta negociació i aporta seguretat jurídica, que
determinades instàncies no acaben de veure l’interès general
d’aquesta negociació.

Jo sí que, ho han comentat altres persones, crec que hem
de ser molt conscients que no podem augmentar carreteres, no
podem augmentar places d’aparcament, augmentar
l’accessibilitat, vull dir, no és competència de la Conselleria
de Salut, tots sabem, per exemple, Son Espases amb quina
planificació d’accessibilitat es va fer, zero. Per tant,
evidentment, augmentar en metro, més línies, més
freqüències, tot això és necessari. No modificarem l’actitud
dels ciutadans si no facilitam al mateix temps la seva
accessibilitat a través del transport públic.

I no hem d’oblidar una cosa, perquè sovint se’ns oblida a
tots, i és que Son Espases a més d’hospital de referència d’una
zona de Mallorca és l’hospital de referència de tota la
comunitat autònoma, és a dir, persones residents a Mallorca
a altres bandes també acudeixen cada dia, i evidentment, no sé
si és el cent per cent o si no es deu apropar molt, aquestes
persones si s’han de desplaçar de Campos, de Pollença, d’Inca
o d’Artà normalment ho fan amb cotxe particular. Per tant,
crec està molt be la idea del metro, d’augmentar freqüències
de línies, de noves línies, però tenim un problema en el cas de
Son Espases que és un hospital de referència per a la
comunitat autònoma i per a tots els ciutadans de l’illa de
Mallorca.

Moltes gràcies i, un cop aprovada la proposició, molta sort
amb les noves accions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera. 

Gràcies.

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

Gràcies, presidenta. Jo sí que voldria dir una cosa, i em
diran que tal vegada som il·lusa, però crec que els polítics
recuperarem la credibilitat quan demostrem coherència, i és
molt important. Per a mi és fonamental perquè sinó no podria
estar aquí si allò que ens vàrem comprometre amb els
ciutadans no estigués quasi complert, no?, complert, o si no
poder-ho explicar, ja dic, si no es pot complir un programa
electoral al cent per cent com a mínim si es pot complir un
80, un 85 o un 90, el 10% restant poder explicar perquè no ha
estat possible. Crec que recuperarem, sincerament, crec que
recuperarem la credibilitat i deixarem de ser una preocupació
per a la població.

Per tant, jo sí crec que els programes polítics hi són per
complir-se, que només s’ha de posar a un programa polític el
que se sap que es podrà fer i que és cert que a vegades
sorgeixen dificultats que impossibiliten que un dels acords no
es pugui fer, o dos, però que la majoria de coses haurien..., o
sigui, han de ser possibles.

També crec que s’han d’establir en funció de l’evidència
fer una política basada en l’evidència i no proposant i posar els
serveis on no són necessaris, augmentar carteres de serveis
que no són imprescindibles perquè es tracta de doblers
públics, però crec que tot i que és cert que jo som la primera
que reconec que m’he equivocat en més d’un termini la
legislatura no ha acabat i aquest projecte, per exemple, tot i
que ens ho han retret qualque vegada, la legislatura no ha
acabat i aquest sempre hem dit que és un projecte de
legislatura, sempre, és un projecte de legislatura i la
legislatura no ha acabat. Si quan acabi la legislatura això no fos
possible llavors sí ens podrien dir que no ho hem fet, però de
moment és un projecte de legislatura, per la complexitat que
té i les dificultats que té, que les coneixíem, i era molt difícil
precisar el moment, coneixíem una part, tal vegada no totes
perquè..., però bé.

És clar, el fet que es facin uns informes i que les
negociacions avancin i que hi participin altres administracions,
com Hisenda d’una manera molt significativa, doncs, també
ens fa redirigir, no? Nosaltres podem pensar que l’interès
general es pot determinar per una voluntat política, per un
canvi de govern, per exemple, podríem pensar alguns juristes
que això és possible, però altres dir que no, que no és
suficient. Per tant, a mesura que s’avança i que ens trobam amb
altres administracions, doncs, ens posen..., no vull dir aquestes
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dificultats sinó aquestes condicions que s’han de justificar bé
o s’ha de justificar millor. 

És per aquest motiu que pensam que tal vegada nosaltres
teníem molt ben justificat l’interès genera, però es veu que no
ha estat suficient, i és per aquest motiu que s’ha fet aquesta...,
o  sigui, que de qualque manera els grups han entès que era
positiu i era la manera de determinar que els ciutadans tenien
aquest interès general. I parlam de tots els hospitals públics
que seran gratuïts i això condiciona Son Dureta, condiciona
Manacor, etc., per tant, és una llei que serà aquí i qui no vulgui
un aparcament gratuït ja es derogarà, però supòs que no se li
ocorrerà a ningú, però és una manera també de deixar una
planificació de cara al futur, per la qual cosa torn a estar molt
agraïda als grups parlamentaris.

Sr. Serra, tornaré, per molt que vostè diu ho sap, a més que
torn sempre, mai no m’he amagat de venir i tornaré i donaré
totes les dades que siguin necessàries. Des de 2015 quan
s’inicia un expedient hi ha informes, els errors de tarifes es
varen detectar el 2016 i immediatament es va comunicar a la
concessionària i la concessionària va fer la modificació i, per
això, es va poder rebaixar aquest 24%.

La gestió dels pàrquings em demana, doncs, com la resta
d’hospitals públics, igual; és a dir, a Son Llàtzer, a Manacor, al
Mateu Orfila de Menorca que jo sàpiga no hi ha cap flota de
cotxes de lloguer, ni hi ha cotxes abandonats, se suposa que la
gent fa un ús responsable dels aparcaments públics i vull
pensar que amb aquests aparcaments succeirà exactament el
mateix. Imaginin Son Dureta, Son Dureta tenia 750 llits,
aproximadament, que són els que ara funcionen a Son Espases,
i a Son Dureta, ahir que hi érem, veia l’aparcament i no em
record la cabuda que tenia, però..., unes 400 places
disponibles per a tot, per a usuaris..., és cert que tenia una altra
ubicació, però tampoc no està al centre de Palma, i s’ha
ampliat i s’ha tornat a ampliar, ja ho ha explicat el Sr. Thomàs,
que ja es va fer..., ja quan  vàrem governar l’anterior legislatura
ja vàrem veure que era insuficient i per això es va proposar un
modificat, un modificat que també inclou, o incloïa en aquell
moment molts d’altres aspectes.

I després, Sra. Sureda, aquesta ampliació a nosaltres ens
semblava imprescindible a dia d’avui, però ens hem d’adaptar
al futur. Quan es va fer l’any 2010 l’ampliació de les 500
places, en aquell moment es va fer aquesta valoració de 500
places i semblava que allò havia de ser suficient. Evidentment,
el fet de què les ciències de la salut avancin com avancen, que
s’intenta internalitzar el menys temps possible, això fa que la
rotació sigui molt més gran i que per tant, l’accés a l’hospital
sigui de moltes més persones. I a això ens hi hem d’anar
adaptant, nosaltres vàrem veure aquestes 500 places com a
necessàries, s’han pogut establir dins del recinte hospitalari,
i  ja li dic, comptam i també ho explicava molt bé el Sr.
Thomàs, que el transport públic millorarà i, efectivament, els
ciutadans el dia que puguin moure’s amb molta facilitat en
transport públic, utilitzaran menys els vehicles privats. Per
tant, a nosaltres ens queda, com sempre, des de Salut adoptar
les decisions i la gestió a la situació social de cada moment.

Bé, jo, per acabar, vull agrair a tots la seva partic ipació
d’una manera molt constructiva...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ah, el cost de..., no, és a la memòria econòmica, però no
dispòs en aquests moments del cost del personal estatutari.
Però els ho donaré quan ho tenguem.

Moltes gràcies a tots i a totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair la presència de la Sra.
Patrícia Gómez, consellera de Salut i dels seus acompanyants.

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