Els regidors sotasignants, en nom dels seus respectius grups municipals, sotmeten a la consideració
del PLE la següent
MOCIÓ
Un dels guanys socials més importants per tota la comarca d'Inca va ser la posada en marxa de
l'Hospital Comarcal, que va ser fruit de molts d'anys de reivindicació i mobilització ciutadana.
Tanmateix, la política de retallades i restriccions que suporta la sanitat pública i que dificulta
considerablement que es pugui oferir un servei sanitari universal i de qualitat als ciutadans de les
Illes Balears, també afecten aquest centre hospitalari.
El personal de l’Hospital d’Inca fa un gran esforç per atendre a tots els usuaris, però és necessari
disposar de tots els recursos humans i materials possibles per a cobrir totes les demandes. En aquest
sentit, són reiterades les notícies relatives a les mancances o al tancament de serveis de l’Hospital
Comarcal d'Inca.
En aquesta ocasió, les notícies apunten al tancament de les consultes externes, de tal manera que
l'Hospital Comarcal d'Inca perdria els serveis d'Al·lèrgia, Pneumologia, Neurologia, Nefrología,
Neonatología, Cardiologia, Digestiu i Hepatología i Endocrinologia infantil. Així mateix, també
s'eliminaria la consulta de Pediatria General que té la funció d'assessorar als metges de la comarca
que sense ser pediatres actuen com a tal.
Per altra banda, els pediatres de l'Hospital Comarcal d'Inca han denunciat davant la Fiscalia la falta
de mitjans que impossibiliten poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.
La sanitat és un dels serveis fonamentals que la ciutadania i la seva degradació o supressió afecta
molt greument la qualitat de vida de les persones.
Per tot això, el Ple adopta els següents:
ACORDS
Primer._ L’Ajuntament de Pollença reclama a la Conselleria de Salut que mantengui operatiu i amb
tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca i es manifesta contrari al tancament de les
consultes externes i a l'eliminació de la consulta de Pediatria General.
Segon._ L'Ajuntament de Pollença insta la Conselleria de Salut a posar tots els mitjans necessaris
perquè el servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca pugui atendre dues urgències simultànies
durant les guàrdies.
Tercer._ L'Ajuntament de Pollença convida el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital
Comarcal d'Inca a mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar

aquesta situació.
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