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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, Sra. Presidenta, Asunción Pons substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna altra? No? D’acord.

Proposició no de llei RGE núm. 4777/19, presentada
pel  G rup Parl amentari  Popul ar, rel ati va a
compensacions pels desplaçaments d’usuaris del Servei
de Salut de les Illes Balears.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions pels
desplaçaments d’usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears.

Per a la defensa, per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Pons. Té cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyores i
senyors diputats. Amb aquesta proposició no de llei el Partit
Popular vol instar el Govern del pacte, aquest govern que tant
diu que es preocupa per les persones, a revisar la normativa i
les quantitats que paga avui als usuaris de la sanitat pública
obligats a desplaçar-se fora de la seva illa de residència per
rebre visita, prova diagnòstica o tractament. 

Aquestes quantitats han de ser revisades i actualitzades tota
vegada que no cobreixen les despeses reals dels
desplaçaments, repetesc, obligats forçosos per motius de
salut, em referesc al desplaçament del transport, també dietes
i pernoctes. El que abona avui la Conselleria de Salut no
garanteix totes les despeses i obliga, per tant, els usuaris i als
seus familiars o acompanyants a afegir-hi de la seva butxaca. 

Mirin, tots coneixem i tots patim pel fet de viure a unes
illes què són els costs d’insularitat i l’impacte que té sobre
totes les economies, lògicament també sobre les economies
domèstiques, malgrat l’entrada en vigor del descompte de
residents al 75%, que, per molt que falti a la veritat el
conseller Marc Pons, va ser aprovada per un govern del Partit
Popular, amb el vot en contra precisament del Partit
Socialista, d’haver-se de desplaçar i sobretot haver de
pernoctar entre les illes o bé també a la península. Açò té un
impacte molt important i molt greujós per a les famílies.

Al patiment, la tensió i les preocupacions que suposa haver
d’atendre, tenir cura i donar afecte a un malalt, hi hem d’afegir
encara els costs econòmics provocats pels viatges: viure fora

de casa, cercar i trobar un hotel un preu el més assequible
possible.

Les mateixes associacions de malalts i  d’usuaris de
Balears han plantejat la necessitat de revisar les dietes que
paga el Govern; per açò, avui ens fem ressò a aquesta comissió
del conjunt de propostes presentades.

Vull destacar que demanam la inclusió d’un mecanisme de
revisió anual que incorpori els increments de l’IPC i que no hi
hagi retards en els pagaments, tant als usuaris com també a les
agències de viatges, perquè el que no volem és que es torni a
repetir el que va trobar quan va arribar el Partit Popular al
Govern que les agències de viatges es negaven a pagar els
passatges als malalts i havien de pagar-los ells.

Aquesta proposició és en positiu i és constructiva, per
aquest motiu instam el Govern a encarregar la redacció i
l’execució del projecte per construir una residència destinada
a l’allotjament d’usuaris que no estiguin en règim hospitalari
i també per als acompanyants, e ls  desplaçats de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca. 

La primera passa, i ho vull recordar, la va donar el Partit
Popular quan el mes de maig del 2015 va firmar un conveni
amb Can Granada, per destinar-hi 13 apartaments per a l’estada
de malalts i familiars de les anomenades illes menors. Però,
com dic, va ser una primera passa.

La residència que avui demanam ha d’estar situada fora de
l’espai i l’ambient d’un hospital, tal com han reclamat, no ho
diu el Partit Popular, ho han dit metges, ho han dit
associacions de malalts. Aquesta residència la van anunciar els
partits del pacte a l’any 2015, però després de guanyar les
eleccions la veritat és que se’n van oblidar i en lloc de
construir-la, i tot i disposar la passada legislatura de 4 .000
milions d’euros més, es van limitar a destinar unes habitacions
hospitalàries a Son Espases a ús d’allotjament.

Senyores i senyors diputats, crec que entenem tots que açò
no és una residència.

Consideram que avui cal recuperar el projecte en tota la
seva dimensió i concepte inicial, i és per aquest motiu que
presentam aquesta proposició no de llei. Com afirma el...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, el seu temps ha exhaurit de quinze segons. Vagi
acabant.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... -sí, sí, acab, acab, presidenta, gràcies-, com afirma el Sr.
Jaume Coll, president d’ASPANOB, un hospital és un recinte
per a malalts no per a gent sana. També ho diu així, i duc els
retalls dels diaris, el Sr. Claudio Triay, reconegut metge
menorquí.
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Però, amb poques paraules, que ja no tenc temps de més,
amb la famosa solució  d’habitació dins un hospital no està
resolt el problema d’aquests usuaris de la sanitat pública, els
usuaris de Menorca, Eivissa i Formentera, que volem tenir els
mateixos drets i les mateixes condicions que els pacients de
Mallorca i e ls  seus familiars quan necessitam,
desgraciadament, atenció de la sanitat pública balear.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam al torn de fixació de posicions, de
major a menor, tret del grup al qual pertany la presidenta que
intervindrà en darrer lloc. Per tant, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Des d’Unides Podem coneixem les dificultats que viuen
els pacients i els familiars d’altres illes que no són de
Mallorca i també les dificultats que tenen pacients de la part
forana en determinades situacions. 

Aquí s’han dit vàries qüestions i voldria recordar que la
primera residència per a familiars, el primer que va existir, era
a Son Dureta, era una habitació per a cinc mares lactants i jo
hi vagi fer feina a l’any 1993. Vull dir, que si fem i recordam
la història hauríem de recordar tot el que ha passat en aquesta
comunitat autònoma. 

Evidentment existeixen desigualtats, evidentment les
persones, els pacients de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
tenen tota una sèrie de mancances a l’hora de rebre
determinats tractaments, intervencions i els desplaçaments
són penosos i són costosos a nivell econòmic, però també
amb la ruptura o les disfuncions familiars que provoquen
aquest tipus de desplaçaments.

Evidentment són necessaris més i millors recursos,
nosaltres donarem suport a una part d’aquesta proposició, són
necessaris més recursos, però també voldria recordar que si
l’hospital de Son Espases no estigués enmig de dos polígons
i la Universitat, totalment fora de la ciutat, i s’hagués
remodelat l’antic hospital de Son Dureta altre gall cantaria,
altres situacions tendríem i seria molt més fàcil que les
famílies poguessin tenir una interacció amb el seu entorn,
com tenien quan l’hospital era molt més a prop i no a la quinta
forca, en la situació que el tenim ara.

Evidentment existeixen desigualtats, evidentment nosaltres
donam suport als pacients i famílies desplaçades d’altres illes,
no m’estendré molt més perquè hi hauria molt més a parlar de
l’assistència sanitària que va proporcionar el Partit Popular a
aquestes illes, no és el debat del dia d’avui, i crec que em
centraré just en aquests punts.

Per part d’Unides Podem donarem suport als quatre
primers punts i no al cinquè ni al sisè. La nostra decisió, la
nostra postura ve motivada per la informació recaptada de

companys i companyes d’altres illes, també d’entitats, que
informe que a dia d’avui aquest tipus de residència, en principi,
no seria necessària atesa les places que tenim a disposició;
evidentment seria una postura que podríem revisar al llarg
d’aquesta legislatura en funció de les demandes que se
succeeixin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ferrà. Disculpin, hi ha hagut una errada, per
part del Grup Parlamentari Ciutadans intervé el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo encantat de totes maneres de cedir la paraula a Josep, de
MÉS per Mallorca, a Josep i a MÉS, eh?

Presidenta, si em permeteu sortir-nos del guió, però sé
cert que ho comprendreu, sí que m’agradaria, atès el context
d’aquesta Comissió de Salut, que manifestem, ja ho ha fet
evidentment el Govern i molts de col·lectius, que manifestem
el nostre rebuig i condemna per l’agressió que han patit els
treballadors de la sanitat pública del 061 a Eivissa aquesta
matinada per un usuari al qual anaven a assistir.
Afortunadament no ha estat... perill per a la seva situació vital,
però com que dèiem ahir des del nostre grup parlamentari el
dany moral, a més del físic, ja està fet. 

Sí que vull manifestar en nom del Grup Parlamentari
Ciutadans, però sé ben cert que serà unànime d’aquesta
comissió o... la nostra condemna i rebuig i voldria que constàs
al Diari de Sessions, si la presidenta ho estima. Sé que he
ocupat part del temps, però volia aprofitar per fer aquesta
manifestació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que si ningú no objecta res que sí que hi ha
unanimitat en aquesta condemna que ha plantejat el diputat
Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, gràcies a tots, companys.

Nosaltres, en principi, ja manifest, en principi i esperant el
final del debat, i al meu segon torn d’intervenció posicionaré
fermament la nostra posició envers de tots els punts, però el
plantejament és un plantejament que compartim, és un tema de
la realitat de la necessitat de desplaçament i de la necessitat de
desplaçament forçada per una manca dels suficients recursos
a cadascuna de les illes, que fa que certs ciutadans hagin de
desplaçar-se, els menorquins, eivissencs i formenterencs,
encara per no poder tenir encara les prestacions que es donen
a l’hospital de referència.
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L’increment de l’IPC és indiscutible, és a dir, la realitat de
la despesa a qualsevol tipus d’ajut, a qualsevol tipus de
despesa, del que suposa la cobertura universal i pública s’ha de
regularitzar, s’ha d’actualitzar per això evidentment donam
suport als punts 1, 2, 3.

Jo volia fer només una reflexió envers el punt 5, també ho
demanen els familiars, és fonamental la proximitat i no
parleu..., jo vull entendre que el que assoliu dins aquesta PNL
és la reivindicació de les associacions, dels  familiars, dels
pacients que no sigui dins el recinte sanitari. Això és unànime
a tota la comunitat sanitària, és evident, és a dir, necessiten
sortir d’un entorn on estan i malauradament estan en una
situació molt complicada, viure dins aquest entorn per molt
còmode que pugui ser quant a prestacions, no, no... no pertoca
que sigui el mateix hospital, però que estigui prop -que estigui
prop-, és a dir, s i fem un espai de residència molt còmode,
etc ., però està travessant la ciutat de Palma no serviria
absolutament per a res, com no serviria, que algunes idees hi
ha hagut ara o s’han plantejat altres vegades vull dir, que Son
Dureta adapti aquesta residència d’espais ja que està a l’altra
banda de Palma, no els donaria cap tipus de servei, ja que hi ha
una alarma o una necessitat haurien de córrer cap a l’hospital.
Hauria d’estar pròxim, d’acord?

Quant al punt 6, per una qüestió de responsabilitat i
coherència que el meu grup parlamentari planteja en els
projectes, que vagi acompanyada evidentment d’una memòria
justificativa que permeti que realment sigui viable. És a dir, si
es comença dins el 2020 la disposició pressupostària es pugui
acabar el 2023; si no entendrem perfectament, i demanaria al
Grup Parlamentari Popular, que si hi ha alguna esmena que
consideri una major ampliació del termini que pugui començar
immediatament, però que es pugui, pels informes que es
puguin traslladar, allargar un poc el període d’aquest
plurianual, nosaltres acceptaríem aquest tipus d’esmena en
aquest sentit, sempre que comenci el més aviat possible en
aquest pressupost 2021-2022 com plantejau.

Això és la nostra aportació, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

 Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Bé, en primer lloc, crec
que és unànime compartir l’essència i la filosofia d’aquesta
proposició no de llei, perquè tothom comparteix la
preocupació per facilitar al màxim aquest factor d’insularitat,
de doble insularitat o de triple insularitat que pateixen els
ciutadans de Formentera, en primer lloc, els d’Eivissa i
Menorca, en segon lloc, també equiparable a un altre nivell
amb tots els ciutadans de les Illes quan s’han de desplaçar
també a un hospital fora de les Illes Balears, com és el cas
sobretot a Barcelona.

S’ha fet referència per part d’altres grups al descompte
aeri, aeri i marítim del 75%, evidentment no entrarem a
valorar això de si això va ser un descompte aconseguit pel
Partit Popular, pel Partit Socialista, crec que ja ho vàrem
manifestar al seu moment, crec que l’important és que tenim
un descompte del 75% aeri i marítim. 

Creiem que la intervenció, encertada o no, d’un grup com,
en el seu moment, de Nueva Canarias va ser transcendental i
que al final ho va fer... s’ha de reconèixer també que el Partit
Popular ho hagués pogut deixar un poc millor fermat, i el Sr.
Ábalos ho hagués pogut avançar abans, però al final tenim
aquest descompte; però aquí sobretot parlam d’un descompte
en el qual ha estat el Govern del pacte el que hi ha fet molta
feina, que és el descompte del 75% interilles -interilles- no
el descompte que tenim cap a la península.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca evidentment sabem,
som conscients, i vàrem tenir l’oportunitat de viure-ho en la
passada legislatura, de l’esforç que va fer la consellera de
Salut en fer les àrees residencials dins l’Hospital de Son
Espases, i compartesc la idea que és necessari un espai que
mantengui una certa distància, una distància de Son Espases,
però també sí que tenim i hem rebut també opinions de
familiars que sí que valoren positivament que hi pugui haver un
recurs com l’àrea residencial dins Son Espases, perquè en
situacions, per exemple, quan està hospitalitzat un nadó o quan
està hospitalitzat un infant, a una mare o a un pare els costa
molt desplaçar-se a una residència enfora, malgrat siguin cinc
quilòmetres, i moltes vegades psicològicament la persona
necessita estar allà mateix.

Per tant, crec que aquest recurs s’ha de posar en valor. És
veritat que hi ha una altra realitat que s’ha expressat aquí i s’ha
de tenir en compte, però l’altra també.

Crec que el Govern durant la passada legislatura va fer
feina amb els dos escenaris, es varen millorar aquests dos
escenaris. Ara bé, evidentment, crec que és una realitat pel
Govern de les Illes Balears seguir avançant, però evidentment
dins la sanitat -com bé sabeu- hi ha moltes línies de feina, s’ha
d’avançar de manera proporcional i tenim un punt 5 i un punt
6 que evidentment condicionen molt, ens condicionen molt,
poder dir que d’aquí a l’any 2023 hi ha d’haver una àrea
residencial nova, en manco de quatre anys -en manco de quatre
anys.

Per tant, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
crec que és un ànim que compartim tots, l’essència d’aquesta
proposició no de llei, votarem a favor dels primers... dels
punts 1, 2, 3 i 4, però no votarem a favor del punt 5 i del punt
6.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua no ha
comparegut ningú. Per tant, passam al Grup El Pi Proposta per
les Illes, té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, l’essència del Grup
Parlamentari El Pi, de la nostra ideologia, tot i  que jo som
independent, però compartesc sobretot això per damunt les
altres coses, és que tots siguem iguals, no horitzontals ni
uniformats, sinó que siguem iguals entre totes les comunitats
autònomes que conformen l’Estat espanyol.

Per tant, hem d’estar absolutament d’acord amb l’essència
d’aquesta proposició no de llei que planteja el Partit Popular.
Pensam que efectivament els habitants de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera han de ser iguals sobretot i en tot, però
també i per sobre de la resta de coses en temes de salut.
Pensam que hem de ser més sensibles, l’illa de Mallorca ho ha
de ser, a la necessitat que tenen els ciutadans d’altres illes que
puguin comptar amb una cartera de prestacions i de serveis
igual que tenim aquí.

Mentre treballen aquest punt, que consideram que hauria
de ser l’objectiu final, hem de facilitar al màxim les situacions
dels malalts de la resta d’illes i també dels seus acompanyants
que son comalalts o col·laterals en danys d’aquelles persones
que han de venir fins aquí.

En tot allò que vagi encaminat a dialogar amb la part
afectada i a revisar o millorar tot allò que pugui quedar
desactualitzat, nosaltres hi estam a favor.

Per tant, al punt 1 i al punt 2, a no ser que el debat avui
derivi cap a una altra banda, hi votaríem a favor. 

També estam d’acord a votar per separat.

El punt 3 no ens sembla malament, però voldríem ser, ja
que demanam, encara més ambiciosos,  per què pujar i
actualitzar l’IPC? Tal vegada es pot pujar més, crec que això
ho han de decidir totes aquelles persones, associacions
d’afectats i també el Govern, tal vegada es poden asseure i
decidir que l’IPC no abasta i pot ser més elevat.

Així que nosaltres ja que demanam, i veig que també el PP
ha fet la seva carta als Reis, nosaltres aquí ens abstendríem,
pensam, en principi, perquè creiem que tal vegada es pugui
superar aquest IPC, ja que parlam d’actualitzacions.

Al punt 4 votaríem a favor. Vull recordar que el termini per
resoldre i notificar, si no vaig errada, la resolució de
sol·licitud és de sis mesos. Tant de bo el pagament es pugui
fer en menys d’un mes, però és viable; el que proposa el Partit
Popular no sabem si ho és; com no pot ser d’altra manera hi
votarem a favor.

Pel que fa al punt 5 diríem que efectivament hi ha
residències, com és el cas d’ASPANOB, d’ASAMDIB, s’ha
parlat de les instal·lacions de Son Granada, convenis amb
hotels... Nosaltres estam a favor per aquella reivindicació que
estic fora de l’ambient hospitalari, el que passa és que no
sabem si és possible o ni és possible, i si és possible o no és
possible amb la que està caient quant a finançament, com està

la nostra economia, no sabem qui guanyarà les eleccions, si hi
haurà govern d’aquí a un parell de mesos, com ho tendrem
nosaltres...; tot això no ho sabem. Per tant creim que ho hem
de posar fàcil. Nosaltres en principi estaríem a favor, però tot
i que pensam que una vegada més és una mica una carta al reis
mags, tot i que nosaltres hi creim, en els reis, no deim que no.

En el punt 6 podríem estar a favor, però veim complicat,
per no dir complicadíssim, el compliment dels terminis fixats.
A més a més, com deia, aquesta situació econòmica que patim
no sabem si ens deixarà o no ens deixarà fer front a aquestes
peticions. No hi ha dubte que és absolutament necessari, però
també ho és per exemple Son Dureta i encara està com està.
Així que en principi en aquest darrer punt ens abstendríem.

I vull recordar, ja que han parlat d’aquest 75% del
descompte de residents, que és igual qui l’hagi aconseguit.
Benvingut sigui, però també vull recordar que les companyies
aèries no s’aturen una vegada més d’apujar preus i ningú no els
diu res, així que aquest 75 no sabem com acaba, i també hem
de recordar que ahir Ryanair va triplicar els preus després de
la fallida de Thomas Cook, així que una vegada més aquests
greuges comparatius els patim tots, i en aquest nivell sanitari,
la nostra solidaritat amb Menorca, Eivissa i Formentera.

I fins aquí ara la meva intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara tocaria al Grup Parlamentari Mixt, tampoc no
han comparegut, així és que passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Primer de tot volem
sumar-nos a aquesta condemna que ha fet el Sr. Gómez de
l’agressió que han patit dos tècnics sanitaris aquesta nit a
Platja d’en Bossa. Malauradament és una cosa que es produeix
de tant en tant i ens ho hauríem, d’estalviar.

Bé, pel que fa a les dietes per compensació que reben els
pacients i els seus acompanyants que per raó del seu
tractament s’han de desplaçar fora de la seva illa de referència,
s’ha d’adequar a la realitat del cost que això comporta, i crec
que això és una cosa en què tots els grups aquí estam d’acord.
Tant és així que hi estam d’acord que la passada legislatura ja
es va aprovar una PNL, la PNL RGE núm. 4314/18, que ja
contemplava de forma semblant els quatre primers punts que
avui pareix que quedaran aprovats. Per tant, i seguint amb la
coherència d’una PNL que es va aprovar per unanimitat, aquest
grup votarà a favor dels quatre primers punts.

Estam d’acord que les compensacions per desplaçament
s’han d’adequar a la realitat del que suposa la insularitat i a la
necessitat de revisar l’ordre vigent que regula aquestes
compensacions. Un aspecte a afegir respecte de l’anterior
PNL que no es va mencionar i que també ens sembla molt
correcte és la incorporació dels increments anuals de l’IPC,
no només fer una pujada ara de les dietes adequant-les a allò
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que és raonable, sinó que cada any això es revisi perquè no
suposi una pèrdua de drets per part dels usuaris.

Pel que als punts 5 i 6 de la seva proposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, aturi’s un moment. Sr. Gómez, miri,
després podrem emprar el temps, si vol, i millor, perquè ara
s’està perdent la intervenció i després ha de rebatre. Per tant,
si li sembla bé...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, disculpi.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, continuï.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies. Pel que fa als  punts 5 i 6 de la seva proposta,
vostès demanen la construcció d’una nova residència. Hi
estam en desacord i hi votarem en contra, entre d’altres coses
perquè consideram que en aquest moment no hi ha cap
problema de places, ja que el Govern la passada legislatura va
construir la residència de Son Espases, de la qual ja hem
parlat; va millorar el conveni amb la residència de Can
Granada, els apartaments de Can Granada; i va establir
convenis amb dues associacions sense ànim de lucre per si hi
ha persones que volen anar a pisos, i que ara mateix la gent pot
triar aquestes dues parts, estar a l’hospital amb els seus
familiars o quedar-se a un pis a fora. Les associacions de què
parl són ASAMDIB i ASPANOB, que és l’Associació de Pares
de Nins Oncològics de Balears. Aquesta residència que
demanen no és en absolut necessària perquè ja hi ha una oferta
disponible tant per a les persones que volen quedar a prop dels
seus familiars, com per aquells que s’estimen més un
allotjament fora del recinte hospitalari.

Perquè es facin una idea de la qualitat i del nombre total
del servei que ara per ara ja s’està donant els donaré unes
xifres, només. En el que duim d’any a la residència de Son
Espases han quedat 126 persones, el que suposa 1.590
estades; gent que tenen familiars hospitalitzats ha pogut trobar
espais de descans a prop d’ells. A més a més, pel que fa als
convenis amb aquestes entitats que he mencionat, per la gent
que opta per aquest servei, l’any 2017, per posar un exemple,
es va donar un servei a 3.968 persones, un total de 15.559
estades. Amb aquestes dades el nostre grup considera que la
construcció d’una nova residència és innecessària i que
aquesta inversió s’ha de destinar a qüestions que ara per ara
són més prioritària. Per tant demanarem la votació dels punts
de forma separada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Abans d’intervenir, Sra. Pons, vol que facem un
recés de dos minuts i acabam d’aclarir el tema de l’esmena in
voce que presentava el Sr. Gómez?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, perfecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

I així tots ens assabentam...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò té la paraula el grup proposant per cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, des del Partit Popular mantenim aquesta proposició
perquè respon a uns principis totalment de vigència, de
necessitat, i també del control del Govern. Des del PP exigim
al govern del pacte que compleixi simplement el seu
compromís, compromís electoral i compromís polític
manifestat reiteradament de construir aquesta residència a
Mallorca per als pacients desplaçats fora de les illes i els seus
familiars. Un hospital, hi vull insistir, no és un espai adequat
ni per viure-hi ni per estar-hi allotjat. 

Mirin, el govern de la Sra. Armengol va anunciar l’octubre
de 2015, ho tenc aquí, quan va presentar el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat per al 2016, una partida inicial
de 960.000 euros per construir aquesta residència. El Sr.
Marc Pons, llavors conseller de Presidència, va afirmar que
aquesta inversió garantia -i ho dic  textualment- “el
compliment d’un dels principals compromisos del pacte de
govern”, i va afegir que era un objectiu prioritari. Però la
veritat és que vostès han incomplert tot allò que van prometre,
tant l’acord de govern firmat per PSOE, MÉS per Menorca i
Podemos en el Consell de Menorca per al mandat 2015-2019,
com el primer acord pel canvi subscrit l’anterior legislatura,
que incorporava al compromís de construir aquesta residència.
Fins i tot MÉS per Menorca va amenaçar el mes d’octubre de
2015 amb no aprovar els pressupostos autonòmics del 16 si
no es garantia l’inici d’aquesta residència.

He de dir al Sr. Ferrà que el Sr. Nel Martí va dir
textualment: “El projecte de la residència per a malalts
constitueix una prioritat irrenunciable”. Els mitjans de
comunicació van publicar l’octubre del 15: “Marc Pons
anuncia una partida inicial para contentar a sus socios de
MÉS y atender uno de los compromisos iniciales del pacte”.
Açò va ser quan va donar a conèixer la partida finalista de
960.000 euros. Però és que un mes després ve la Sra.
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Armengol a Menorca i destapa que aquests 960.000 euros es
destinaran a adequar vuit habitacions de Son Espases per
allotjar aquests malalts i els seus acompanyants. O sigui
després la residència ja no era una prioritat irrenunciable.

Davant la sorpresa i davant el malestar que va provocar
aquest canvi tan radical, tot allò que PSOE i MÉS van
transformar de la nit al dia amb la famosa habitació, la
presidenta Armengol no va tenir cap empatx a declarar: “No
descart una residència de nova planta”, que fins aquell moment
era el que havia promès i el que tots els menorquins
esperàvem. Per tant seguim reclamant un edifici de nova planta
vinculat a Son Espases o en terrenys annexos, però no dins el
mateix hospital.

Però és que la presidenta Armengol va anar més enfora
quan va afegir que una residència suposa més temps de
tramitació, de construcció i de posada en funcionament, i que
si açò continuava essent una necessitat estudiarien la
possibilitat d’una residència més ampla.

I per acabar, Sra. Presidenta, vull referir-me a la proposta
que el mes d’abril de 2014 va presentar en aquesta mateixa
Comissió de Salut el Grup Parlamentari Socialista a través de
la diputada companya meva, la Sra. Cristina Rita, on demanava
instar el Govern de les Illes Balears a planificar amb les
associacions de malalts una residència vinculada a l’Hospital
de Son Espases, no dins de Son Espases, vull dir, que quedi
clar, així consta en el Diari de Sessions, per a hostatge de
pacients i acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera
amb tractaments de curta i llarga estada. Així consta, com he
dit, en el Diari de Sessions d’aquesta comissió.

Queda ben evident, per tant, el doble discurs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha exhaurit el seu temps. Per tant...

LA SRA. PONS I FULLANA:

... -sí, acab, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

... miri de fixar posicions amb les esmenes i tot això, per
favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, deixi’m acabar la darrera frase.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però (...).

LA SRA. PONS I FULLANA:

Lament el doble discurs del Partit Socialista en funció de
si està en el govern o si està a l’oposició.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, miri, el Sr. Gómez..., no ha dit si acceptava l’esmena in
voce que ha fet el Sr. Gómez.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, disculpi, és que he frisat tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant... I també l’acceptació de la votació separada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, sí, com no pot ser d’altra manera accept la votació
separada i accept també les esmenes del senyor..., l’esmena,
en aquest cas, del Sr. Gómez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perquè tots els grups ens assabentem, ens podria llegir el
text d’així com quedaria el punt número 6?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, Sra. Presidenta, ens referim al punt 5, no al 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, 5, sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i  executar el projecte per a la
construcció a Mallorca d’una residència destinada a
l’allotjament i l’estada dels usuaris i acompanyants de l’ib-
salut de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquesta residència ha
d’estar situada fora de l’espai i l’ambient sanitari de l’Hospital
Universitari de Son Espases, però a prop de l’hospital, tal i
com demanen les associacions d’usuaris”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens pot dir la modificació exactament... què és, al final?,
on diu “tal i com demanen les associacions de malalts”?

LA SRA. PONS I FULLANA:

L’Hospital Universitari de Son Espases, i afegir-hi -entenc
que seria una esmena in voce d’addició- “però a prop de
l’hospital, tal i com demanen les associacions d’usuaris”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

“Prop de l’hospital, tal i com demanen...”

LA SRA. PONS I FULLANA:

“... tal i com demanen les associacions d’usuaris”.

LA SRA. PRESIDENTA:

És clar, és que ens ha embullat un poc, perquè quan havia
intervengut havia parlat del tema..., no sé si havia parlat del
tema pressupostari, i efectivament ara em confirma el Sr.
Gómez que ho ha retirat.

D’acord, idò, ara ja tenim tot el tema aclarit quant al fet
que en el punt 5 s’ha d’entendre que el Partit Popular accepta
aquesta modificació. Per tant passarem a les votacions, si us
sembla bé, i anirem punt per punt.

El punt número 1.

Vots a favor? Unanimitat.

Punt número 2. Unanimitat.

Punt número 3.

Hi ha una abstenció; hi ha una abstenció per part d’El Pi.
Per tant, 10 vots a favor, 1 abstenció i cap vot en contra.

Punt número 4. Unanimitat.

Punt número 5.

Vots a favor? Efectivament, ja s’entén incorporada. 1, 2, 3,
4, 5.

Vots en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Abstencions? No n’hi ha.

Punt número 6.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2.

Molt bé, idò queda aprovada la PNL.

Per tant donam per acabada la sessió... Ai!, el punt número
5 com ha...? Sí, 5 vots a favor i 6 vots en contra.

Molt bé, idò en conseqüència queda aprovada aquesta
proposició no de lle i relativa a les compensacions al
desplaçament dels usuaris del Servei de Salut.

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