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LA SRA. PRESIDENTA: 

Demanaria si es produeixen substitucions. Sí?

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sra. Presidenta, nosaltres hem fet un canvi de portaveus a
la Comissió de Salut per les altres i, per si de cas, informaré
que a partir d’ara jo seré la portaveu de la Comissió de Salut.
Patrícia Font, MÉS per Menorca. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos. Prenem nota.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Hola, bona tarda, pel Partit Popular, Lluís Camps
substitueix la Sra. García i Sastre. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. 

LA SRA. CARBONERO I SÀNCHEZ: 

Sra. Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Irantzu
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos.

I.2) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 16093/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares (article 46.2), de la
consellera de Salut, per informar sobre les contractacions
irregulars del Servei de Salut.

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant l’escrit amb RGE núm.
1412/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, ha estat retirat l’escrit amb RGE núm. 16093/20, de
sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut per
informar sobre les contractacions irregulars del Servei de Salut. 

I.1) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 15865/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (article 46.3), pel procediment
d’urgència, del gerent de Son Espases, Sr. Josep Pomar, per
tal d’explicar els motius de la no-realització de proves per
a detecció de coronavirus als pacients que hagin d’ingressar
a l’Hospital de Son Espases.

Per tant, ara ja passam al debat del primer punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit
amb RGE núm. 15865/20, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, pel qual se sol·licita la
compareixença del gerent de Son Espases, el Sr. Josep Pomar,
per tal d’explicar els motius de la no-realització de proves per
a detecció de coronavirus als pacients que hagin d’ingressar a
l’Hospital de Son Espases.

Per a la seva defensa, té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda diputats i diputades.
L’Hospital de Son Espases no va realitzar, durant setmanes,
proves de detecció de coronavirus a tots els pacients que
ingressaven, tot i el risc de contagi.

Consideram que la compareixença del Sr. Josep Pomar,
gerent de l’hospital, és necessària per tal d’informar sobre els
motius de la no-realització d’aquestes proves i els protocols
que s’han seguit i es pensen seguir en relació amb la detecció
del coronavirus als pacients que hagin d’ingressar. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entenc que podríem passar directament a votació, perquè hi
ha un acord unànime. Així és que, vots a favor? Per tant,
s’aprova per unanimitat.

Continuam. Bé, en conseqüència, queda aprovat l’escrit
amb RGE núm. 15865/20, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, de sol·licitud de compareixença, del gerent de Son
Espases, el Sr. Josep Pomar, per explicar els motius de la no-
realització de les proves de detecció de coronavirus als pacients
que hagin d’ingressar a l’Hospital de Son Espases.

I.3) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 16191/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.3), pel procediment d’urgència, del gerent de l’Hospital
Mateu Orfila, el Doctor Romà Julià Massip, per explicar
les causes del cessament del cap de la UCI, el Doctor
Ramón Fernández-Cid Bouza, en plena pandèmia.

A continuació passam al debat relatiu a l’adopció de l’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 16191/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, pel
procediment d’urgència, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del gerent de l’Hospital Mateu Orfila, el Dr.
Romà Julià i Massip, per explicar les causes del cessament del
cap de la UCI, el Dr, Ramón Fernández-Cid i Bouza, en plena
pandèmia.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Fent
una mica d’història ràpida, l’11 de novembre de l’any passat,
òbviament, l’Ibsalut va comunicar a Ramon Fernández Cid, cap
de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila de Maó, el seu cessament.

Com saben, metges, personal d’infermeria, auxiliars i
professionals d’altres serveis es varen indignar, assegurant que
no comprenien la decisió i que, a més, era injusta. Precisament,
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ell havia impulsat aquesta secció a l’hospital, ara fa més de vint
anys. Recordaran que hi va haver manifestacions, protestes,
llàgrimes de pacients i també d’alguns professionals, que varen
fer que la gerència reconsideràs la seva decisió. 

Com saben, l’àrea de salut de Menorca va decidir, després
de cinc dies de mobilitzacions -com deia- no fer efectiva
aquesta destitució, i digueren que, això sí, supervisarien la seva
tasca per comprovar que acomplia el nou model assistencial
que es volia per al centre.

Creiem que encara ara la seva compareixença està
justificada perquè, al nostre entendre, no es va actuar bé, es va
posar en dubte la professionalitat del cap de la UCI, es va dir
que era perquè volien posar en marxa un nou model
assistencial, però és que a ell, al Dr. Ramon Fernández-Cid, no
se li va dir quin era aquest model assistencial ni que l’havia
d’aplicar i, per tant, creiem que se li va fer un mal innecessari.

Ha quedat tocada la imatge del cap de la UCI? Com estan
les coses ara? S’ha fet mal a la seva imatge, d’aquest director
de la UCI, com deia, al cap de la UCI del Mateu Orfila de
Maó? Pensam que és el moment de saber com va i també de
demanar que no es prenguin decisions en calent, si és que així
es va fer. 

Per tot això, només recordar dues coses: aquest home, que
se’l volia cessar dient que s’havia d’aplicar un nou model i que
ell, com a que no servia, a banda de fer vint anys que era a la
UCI, ell va integrar a Menorca el sistema nacional de
transplantaments, va implantar tractaments amb lesionats
craneoencefàlics, va implantar els marcapassos en el Mateu
Orfila, així és que pensam que és una injustícia flagrant, i
creiem que primer ha de comparèixer el gerent, per explicar
exactament què va passar; celebram que tornàs a rere però
esperem que això no passi, sobretot, que no s’hagi fet malbé la
figura d’aquest cap d’UCI, que pensam que ha fet una feina
encomiable pel que ens conten.

Així és que per saber el què, ens agradaria tenir el seu vot.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Com que també hi ha un acord unànime per part de tots els
grups parlamentaris, passarem directament a votar.

Vots a favor? Per tant, tenim unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
16191/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del gerent de
l’Hospital Mateu Orfila, el Dr. Romà Julià i Massip, per
explicar les causes del cessament del cap de la UCI, el Dr,
Ramón Fernández-Cid i Bouza, en plena pandèmia. 

A continuació, passam al debat relatiu a les proposicions no
de llei RGE núm. 11140/20 i 15977/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 11140/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a servei de reforç
ambulància SVB per a la temporada turística a Menorca. 

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11140/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa al servei de reforç
d’ambulància per a la temporada turística de Menorca.

Per a la seva defensa, té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyores i
senyors diputats. El Partit Popular, dia 21 de juliol, amb
caràcter d’urgència, va enregistrar aquesta PNL veient que,
dins un any, tot i conscients que és complicat i excepcional, una
vegada que les notícies en aquella època, en aquell moment de
l’any recuperaven la possibilitat de disposar d’una temporada
turística diferent però, sí el moviment de persones, feia
necessari que el servei d’ambulància també estàs dimensionat
en previsió dels possibles requeriments o possibles incidents
que poguessin fer falta d’aquesta ambulància. Veient que la
conselleria de Salut no va actuar amb diligència, idò vàrem
enregistrar aquesta PNL perquè quedés constància i a veure si
servia d’estímul, si servia d’incentiu per poder posar una
solució perquè els ciutadans de Menorca, com els visitants,
poguessin tenir més garantida la seva salut. 

No van faltar episodis per als mitjans de comunicació de
protesta, casos que es torbaven, una ambulància a arribar, amb
pocs quilòmetres de distància de l’hospital de referència que
tenim allà a Menorca, el Mateu Orfila, idò 50 minuts per anar
al centre de Maó, per una parada cardíaca. Per tant, són
episodis que des del Partit Popular no podem consentir i volem
que quedin recollits en aquesta comissió. 

Per tant, com que aquesta proposició, des del 21 de juliol,
com poden veure, un dels punts queda completament desfasat,
retiraríem el punt número 1, però sí que mantenim el punt
número 2, perquè una de les responsabilitats, una de les
previsions que ha de tenir aquest govern és la previsió i ha de
tenir tots els dispositius engreixats perquè quan comenci una
temporada d’estiu doncs des del primer minut que comença,
venguin més o venguin manco visitants o ciutadans a Menorca,
en aquest cas, idò que puguin disposar d’aquest servei de
reforç.

També m’agradaria que quedàs constància que aquest
incident no va ser només a l’illa menor de Menorca, sinó que
també va ser a l’illa menor, en el bon sentit de la paraula, no
pejoratiu, d’Eivissa, que també van patir aquesta falta de reforç
d’una ambulància. 

Per tant, des del Partit Popular, volem anticipar, volem
preveure i volem que els nostres ciutadans puguin disposar
d’aquest servei tan necessari que és un reforç a la temporada
d’estiu 2021. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears l’esmena RGE núm. 1377/21 i
per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades. Són
moltes les queixes que hem rebut per part de tècnics
d’ambulàncies pel fet de no tenir un reforç d’un vehicle
d’aquest tipus preparat per traslladar els malalts que han estat
infectats per la COVID-19. Per tant, nosaltres hem afegit a
aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Popular una esmena
d’addició al punt número 3, amb un punt número 3, que diu
així: “El Parlament de les Illes sol·licita a la Conselleria de
Salut de les Illes, amb la màxima urgència, la implantació a
Menorca d’una ambulància de servei bàsic de reforç, en horari
de nou del matí a nou del vespre, des del moment actual i fins
que sigui necessari, per donar resposta a l’augment de trasllats
de malalts COVID-19 que genera aquesta tercera onada de la
pandèmia a Menorca”. 

Vull dir que des dels sindicats ens asseguren que des del
passat dilluns aquest servei ja es comença a donar a l’illa de
Menorca, però nosaltres no retiraríem aquest punt per si de cas
no és així, per si de cas la continuïtat que pugui tenir, per tant,
qualsevol reforç que pugui arribar des del Parlament de les Illes
pensam que és un bon reforç.

A banda d’això, dir que nosaltres votaríem a favor d’aquest
punt 2. Enteníem que sí, que s’havia de retirar el punt 1 pel
tempo que té el Parlament a l’hora de debatre segons quines...,
o moltes de les seves iniciatives, i pensam que complementa un
servei a l’altre aquesta ambulància per mor de la COVID-19 a
les necessitats que hi ha a l’estiu.

Així que nosaltres votarem que sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ.

Gràcies, presidenta. És evident que tots i totes les
ciutadanes de les nostres illes han de tenir accés als serveis
sanitaris en condicions d’equitat i d’accessibilitat, concretament
el servei d’ambulàncies és un que ve comissió rere comissió en
relació amb les possibles millores a determinats àmbits
territorials.

Vegem, sí que és cert que, malgrat és interessant la proposta
presentada pel Partit Popular, ha queda en certa mesura
desfasada i agraïm ja la retirada del primer punt perquè és
evident que no tenia a veure amb el que tractam en aquests
moments. 

En relació amb la possible temporada d’enguany,
temporada turística d’enguany, tant de bo estiguéssim en
situació en aquests moments de poder dir quan començaria, fins
on arribaria i quina seria l’ocupació a les diferents illes. Si
revisam l’històric de les ambulàncies o del servei
d’ambulàncies de suport vital bàsic a l’illa de Menorca, veiem
que a l’any 2019 hi va haver un augment de la demanda i ja es
va posar una unitat de reforç a Ferreries que va realitzar 256
serveis concretament. En el 2020, segons les dades que ens han
facilitat, no ha estat necessari disposar d’aquest recurs per mor
de l’activitat, que arribava aproximadament a ser un 30%
inferior a la de l’any anterior. 

Nosaltres consideram que és un servei que s’hauria de
reforçar, però no acabam de veure la proposta que es fa en
aquest sentit amb aquest límit temporal. Sí que instaríem la
conselleria que ho tengui en compte en funció de l’evolució
d’aquesta temporada turística.

I sí, en canvi, ens sembla molt interessant, i hi donaríem
suport, en cas que sigui acceptada, a l’esmena presentada per
El Pi, perquè té a veure amb la necessitat actual que, com bé ha
explicat la portaveu, hi ha en aquesta illa en relació amb els
trasllats de pacients que ja es coneix que estan infectats per
COVID, i això agilitaria la seva atenció i pensam que milloraria
l’atenció que es dóna a aquesta illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom. Envers
d’aquesta tema de les ambulàncies, que ja ha vengut aquí a
comissió diferents vegades, demanar ambulàncies per a
municipis, demanar reforç concretament en temporada d’estiu
a diferents municipis, tant a l’illa..., especialment a l’illa..., bé,
a les tres illes, a Eivissa, a Menorca i també a Mallorca,
nosaltres, des del nostre grup parlamentari sempre hem dit el
mateix: escolta!, no és una qüestió de demanar l’ambulància
quan un grup ho veu, ho detecta, perquè evidentment li ho 
trasllada o el personal sanitari o els tècnics de transport sanitari
o els mateixos usuaris que fa falta aquest tipus de reforç, no?;
sinó que entenem que hi ha d’haver una planificació prou clara
i una anàlisi de quines són les necessitats quan es detecten
aquests tipus de peticions. 

Això és com quan parlàvem de les residències, arribarà un
moment -no sé amb qui ho parlàvem, amb qualque company o
companya-, que hauríem de fer qualque vegada un mapa per a
les peticions i fer un estudi. 

Crec que directament el Servei de Salut i la conselleria han
de valorar quin és el resultat i l’eficàcia, no l’eficiència,
l’eficàcia sobretot, primer, parl de salut, de transport sanitari i
d’arribar a temps. És a dir, al transport sanitari en els
professionals hi ha un principi clar, si arribes abans, per tant de
més a prop, millor és la resposta, és un principi bàsic, si aquí hi
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ha professionals sanitaris ho saben, i sobretot que aquest
vehicle sigui l’adequat per a la resposta que hagi de ser.

Per tant, nosaltres donarem suport sempre quan es demanen
més ambulàncies perquè entenem que fan falta més
ambulàncies, però és que recentment, en el context COVID, el
SAE, el Sindicat d’Auxiliars d’Infermeria, que es deia abans
així, de tècnics de cures d’infermeria i tècnics de transport
sanitari diuen, en el context COVID, que hi ha baixes, hi ha
insuficients recursos pel tema d’un trasllat segur, perquè cada
vegada que han de fer trasllats COVID també han de fer
resposta a urgències.

Per tant, a la proposta que du aquí El Pi nosaltres demanam
si accepta el grup proposant que és molt, molt raonable. La
primera, lògicament, està fora de termini, i la segona no
especifica, diu a partir dels anys, com que es va enregistrar el
2020 entenc que vostès demanaran..., nosaltres donarem suport
al punt 2, però crec que haurien de fixar concretament que
sigui, en lloc de dir “els propers anys” que digui “des del 2021
o d’enguany cap endavant”, perquè aquí la proposició no de llei
es va enregistrar l’any passat i aquí diu “de cara als propers
anys”, i els propers any pot ser tal vegada que s’entengui a
partir de l’any que ve, això és una cosa que vostès hauran
d’estimar o no.

Nosaltres donarem suport al punt 2 que plantegen i donarem
suport al punt..., a l’esmena, si és acceptada, que El Pi els ha
presentat i que entenc que és el context ara mateix urgent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, crec que
en diferents ocasions i a aquesta mateixa comissió,
especialment quan parlam de temes de salut, sempre hem dit
que a les Illes Balears no hi pot haver ciutadans de primera, de
segona o de tercera, i moltes vegades ho fem amb referència a
determinades situacions que es donen a les diferents illes; és a
dir, no només a Formentera, Eivissa i Menorca sinó també fins
i tot a Mallorca, on veiem que hi pot haver determinades zones
on es fa difícil poder-hi accedir, especialment fer-ho en un
temps i forma que sigui l’òptim.

En aquest sentit, és cert que la PNL està enregistrada a un
moment on hi havia unes necessitats, crec que a dia d’avui
hauríem de posar un interrogant a aquestes necessitats, tant de
bo puguem tornar a aquesta normalitat el més aviat possible!
Però, és clar, en tot cas, crec que és una de les qüestions que és
comuna a totes les Illes que, en viure del turisme, moltes
vegades duplicam o triplicam la població, la qual cosa això
moltes vegades ens suposa tota una sèrie d’inconvenients fins
i tot per als mateixos ciutadans que vivim aquí tot l’any i no
només per als que puguin venir.

En tot cas, El Pi ha presentat una esmena, crec a més que és
prou adient en aquest sentit quant que no tanca dates, sinó que
és més genèrica i és més fàcil aplicar-la i, en aquest sentit, li
donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes al resto de diputados de
esta comisión. Nosotros estamos de acuerdo con el contenido
de esta iniciativa, en la redacción modificada, según ha
indicado el portavoz del Grupo Popular, y también estamos a
favor de la enmienda presentada por El Pi. Por tanto, nuestro
voto será a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que aquesta PNL el que
demostra és la imprevisibilitat en què vivim actualment, i no ho
dic com a crítica sinó com una constatació de la realitat actual
que tenim per davant. 

Hi ha un moment en un paràgraf que es diu “... amb
l’increment de passatgers de la Unió... -ai, del Regne Unit-,
situació que canvia...”, és a dir, que vostè parla d’un augment
brutal de passatgers anglesos, en aquell moment és cert que es
va produir, però fixi’ns com ha canviat la situació, ja en podem
parlar, no sabem com serà aquest estiu, és molt difícil fer cap
tipus de previsió. És per açò que també crec que és moltíssim
més adient l’esmena que ha fet El Pi, perquè l’esmena d’El Pi
se centra precisament en el problema que tenim actualment, que
és la COVID; jo crec que ens hem de centrar principalment en
la ciutadania d’aquestes illes, en la pandèmia i aquest reforç,
que sí que té raó, Sr. Camps, que hi ha queixes dels sindicats en
relació amb què manquen ambulàncies per a reforç COVID, jo
crec que és aquí on ens hem de centrar, i ja veurem què passa
aquest estiu.

Sincerament, a mi se’m fa molt difícil, en ple mes de febrer,
dia 3 de febrer, pensar què passarà el mes de juny, perquè no sé
ni què passarà d’aquí a dues setmanes. Llavors, sincerament, i
ho dic sense ànim d’ofendre ningú, crec que ens hem de centrar
en la COVID, en la ciutadania d’aquestes illes i anar setmana
rera setmana veient què podem fer. 

Jo votaré a favor de l’esmena d’El Pi, esper que el grup
proposant vulgui acceptar aquesta esmena, perquè aconseguirà
unanimitat, i crec que, a més, si acceptam l’esmena d’El Pi,
donam també resposta una mica a la proposta que vostè fa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Triay, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bones tardes diputats i diputades. L’any
2007 es va signar un acord perseguit durant molts d’anys, però
que mai no s’havia aconseguit, entre Govern i clíniques i
hospitals privats de les Illes Balears, que va permetre unificar
i optimitzar el servei d’ambulàncies. Des d’aquell moment, les
ambulàncies són coordinades i gestionades pel centre regulador
d’emergències mèdiques del 061, un organisme dependent del
Servei de Salut i que d’aquesta manera ha aconseguit una
resposta millor i més ràpida.

Menorca actualment disposa de tres bases per a les
ambulàncies del suport bàsic vital, una situada a Maó, que
cobreix la part del llevant de l’illa; una a Alaior i que dóna
resposta al centre de l’illa; i una tercera a Ciutadella, que dona
suport a la zona de ponent. Totes tres funcionen les 24 hores
del dia.

La gerència del 061 revisa i analitza diàriament l’activitat
assistencial de les diferents unitats, tenint en compte dues
variants, el nombre de serveis realitzats i el temps d’ocupació.
L’estiu del 2019, que va ser un dels millors anys turístics que
va tenir Menorca quant a visitants, va dur també més pressió
assistencial. Si mirem les dades del servei realitzades durant els
mesos de juny a setembre, les unitats de suport bàsic vital varen
realitzar un total de 2.320 serveis. Donat que era necessari
posar una nova unitat per mor de la quantitat de sortides que
varen fer, el Servei de Salut va instal·lar una quarta ambulància
a Ferreries, que va realitzar un total de 256 serveis.

Si analitzam les dades de la darrera temporada turística del
2020 i, evidentment, on ja hi havia la pandèmia de la COVID,
durant els mesos de juny a setembre es varen fer un total de
2.027 sortides. Per tant, en no haver arribat a les xifres de l’any
2019, no es va posar en funcionament aquest reforç. Les unitats
van treballar un 15% menys que a l’any anterior i a nivell anual
un 30% inferior. A més, el temps d’ocupació va oscil·lar entre
els 9 i el 15%.

Quant als punts d’acord de la PNL presentada pel Partit
Popular, agrair la retirada del punt número 1, que evidentment
ja no tenia efecte a dia d’avui.

I quant al segon punt, no li donaríem suport perquè no
sabem en quina situació ens trobarem el mes de juny o juliol,
evidentment com ha dit la Sra. Font, tampoc no sabem què
passarà d’aquí a dues setmanes.

Quant a l’esmena d’El Pi, sí li donarem suport, esperam que
el Grup Parlamentari Popular l’accepti, donat que sí està
actualitzada per al moment que vivim, en plena tercera onada
i, per tant, sí té sentit.

Vull recordar, com ja he dit, que les dades es revisen
diàriament, tant en nombre de serveis com en nombre d’hores
de treball i, en cas de ser necessari, el Servei de Salut

augmentaria, independentment de l’estació de l’any que ens
trobéssim, posant un altre reforç a l’illa de Menorca.

Res més a afegir. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió de la sessió o si podem continuar?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, demanaria 1 minut de recés. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos idò. Fem un recés d’1 minut.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, així doncs, donaríem la paraula al Sr. Camps, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, en nom del
Grup de Partit Popular agrair la voluntat i el to de la
intervenció. 

Està clar que el primer punt de la PNL està desfasat i no té
sentit voler mantenir-lo, per tant, es retira.

El punt 2, el comentari o l’observació que ens ha fet el
representat de Ciutadans, nosaltres entenem que es pot entendre
i es pot acceptar perfectament així com la tenim registrada,
perquè s’ha de tenir en compte que venim, ens remuntam al
mes de juliol de l’any passat i, per tant, el debat si s’hagués
produït dins el període passat del Parlament doncs ja s’hauria
matisat i s’hauria recollit en els pressuposts i allà on hagués fet
falta.

Per tant, nosaltres mantenim, perquè la voluntat i l’esperit
és, una vegada més, així com hem escoltat a la representant del
Partit Socialista, la Sra. Triay, el Govern, o els partits que
representen el Govern en aquest cas, aposten per seguir anant
a remolc dels fets, no volen ser responsables i volen anticipar
i preveure, si és necessari, perquè no sabem si hi haurà o no hi
haurà, però ens hem d’anticipar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrem en debat per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

..., ens hem d’anticipar als possibles esdeveniments i els
mitjans, els recursos s’han de dosificar en el moment que siguin
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necessaris. Però si nosaltres ara no..., vostès, que representen
el Govern, no fan aquest exercici de previsió, doncs ens passa
amb tot, avui de matí estaven discutint una altra proposició
quant a temes de formació, quant a temes del calendari, etc.,
per tant, l’important és tenir aquesta previsió, d’acord?

Quant a l’esmena que ha presentat El Pi, així com li hem
comentat a la representant, la Sra. Pons, que hem fet el contacte
amb el sindicat SIMEBAL i ens ha ratificat que des del dilluns
s’havia posat en marxa aquest servei de reforç de la COVID en
aquest moment, està clar, hem de viure el present, però el
present no ens ha de tancar els ulls per a un possible o per a uns
mesos vista que puguem començar a preveure, a planificar i a
organitzar-nos.

Per tant, des del Partit Popular donarem també suport a
l’esmena que ha presentat El Pi, perquè entenem que és
reafirmar-nos i ser objectius amb el que plantejam, i ens
agradaria que la resta de grups, la resta de formacions
polítiques puguin reconsiderar que ningú no sap què ens
passarà el juny, el juliol, ni l’agost, però sí que no sobraria
poder preveure i anticipar-nos perquè les persones que han de
prendre aquestes decisions, almenys tenguin coneixement,
tenguin constància que hi ha la part legislativa que sí preveu i
vol que el servei, en aquest cas de reforç d’ambulància, doncs
es tengui en consideració a totes i a cada una de les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tant, passarem... una qüestió, accepta vostè
votació separada...?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Per tant, ara passarem a votar el punt 2 de la
proposició no de llei tal i com es va presentar, que ara
actualment passaria a ser el punt 1, d’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la incorporació de l’esmena d’El Pi, es
proposava a l’esmena que fos el punt 3, però realment, com que
s’ha retirat el punt 1, serà el punt 2.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 11140/20, relativa al servei de reforç
d’ambulància de suport vital bàsic per a la temporada turística
a Menorca.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 15977/20,
presentada, conjuntament, pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, pel
procediment d’urgència, relativa a la necessitat de
modificar la legislació en matèria relativa als tractaments
dentals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
15977/20, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos...

(Remor de veus)

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15977/20, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, pel
procediment d’urgència, relativa a la necessitat de modificar la
legislació en matèria relativa a tractaments dentals.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
el Grup Parlamentari Unidas Podemos..., sí, el diputado
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Molt bona tarda a tothom. El
pasado 3 de noviembre, el Partido Socialista, MÉS per
Mallorca y Unidas Podemos registramos esta PNL sobre la
quiebra de la empresa Dentix y de las miles de personas
afectadas en el ámbito balear, aunque obviamente las
repercusiones fueran también de carácter estatal.

Desde entonces la situación ha evolucionado tratando la
administración, en nuestro caso, en la balear la Dirección
General de Consumo, de minimizar estas repercusiones y de
buscar soluciones que encauzaran el conflicto a través de
reuniones con la administración concursal y con las entidades
bancarias que financiaban los tratamientos.

Desde el 20 de noviembre, en que se dicta auto por el que
se declaraba en concurso de acreedores el grupo de empresas
del que formaba parte Dentix, se hace un llamamiento a los
acreedores para que comunicaran a la administración concursal
la existencia de sus créditos en el plazo de un mes de su
publicación en el BOE, es decir hasta el día 4 de enero de
2021.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015977
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También se les informaba de que, teniendo en cuenta que
desde mediados del mes de enero de 2021, la empresa inicia un
proceso de apertura de algunas de sus clínicas, podían ejercer
ante las mismas su derecho a exigir la continuidad del
tratamiento o la resolución del contrato y, en su caso, la
devolución de las cuantías abonadas correspondientes a los
servicios no prestados en caso de imposibilidad de continuar
con el tratamiento.

Por otro lado, en el caso de que el tratamiento hubiera sido
financiado a través de la entidad propuesta por Dentix, se les
informaba también de que podían reclamar simultáneamente
contra la entidad financiera y solicitar la suspensión del pago
o la cancelación del crédito en el supuesto de que no se hubiera
prestado el servicio odontológico vinculado al préstamo,
conforme a lo previsto en la Ley de contratos de crédito al
consumo, pudiendo presentar reclamación contra esta ante el
Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en el caso de
que la entidad financiera no atendiera sus reclamaciones.

Este rápido repaso a la situación creada por la quiebra de
una empresa como Dentix, más allá de la rápida respuesta de la
administración, nos muestra la inseguridad en la que se mueven
los consumidores ante determinadas prácticas empresariales
basadas en el engaño premeditado en relación con supuestos
bajos costes, financiación a través de plazos o créditos
bancarios y supuesta atención de calidad cuando la realidad, el
objetivo fundamental es exclusivamente el beneficio rápido.

Ese tipo de negocio floreció en España desde finales de la
década de los ochenta en general bajo el sistema de franquicias
y mantuvo un crecimiento significativo hasta el inicio de los
primeros problemas de estas cadenas de tratamientos dentales.

En enero de 2016 quiebra la empresa Funnydent, que dejó
miles de tratamientos sin terminar y se llevó por delante el
empleo de decenas de dentistas y auxiliares. 

Vitaldent fue otro de los casos sonados, cuyo principal
accionista fue detenido por estafa, blanqueo de capitales y
delito fiscal. Esta empresa, que disponía de 364 locales,
acabaría en manos de una empresa dirigida por Javier Botín
que se la vendería a un fondo de inversión Advent International
obteniendo un jugoso beneficio.

Otra, Idental, entró en concurso de acreedores en
septiembre del año 2018, quedando igualmente bajo
administración judicial con una deuda entorno a los 10 millones
de euros. Su mala situación derivó en el cierre de 26 clínicas y
la desatención de 400.000 pacientes que denunciaron
tratamientos inacabados y problemas con los préstamos.
También existe en este caso denuncia de fraude e implicación
de fondos de inversión.

Por último, tenemos a Dentix, con deuda contraída con el
fondo de inversión KKR que finalmente es posible que caiga
también en manos de Advent, cuyo interés por el sector ya se
demostró en la compra de Vitaldent.

Ese tipo de negocios se sustenta sobre bases especulativas
y se montan con inversiones que fluctúan según la rentabilidad
obtenida en cada momento, no estando los inversores

necesariamente relacionados con el ámbito sanitario, porque
estamos hablando de sanidad, aunque por cuestiones históricas
de largo recorrido la mayor parte de los cuidados
odontológicos no estén contemplados en la esfera pública, cosa
que si ocurriese impediría este tipo de situaciones.

Pero el caso que nos ocupa nos lleva al menos al
convencimiento de que es necesario regular las actividades de
este tipo de negocios, para evitar conflictos graves como este
que no solo afecta a los consumidores, sino también a los
trabajadores y trabajadoras que, ya partiendo de condiciones
laborales bastante precarias, terminan de la noche a la mañana
en el paro.

Necesitamos, por tanto, un cambio legislativo importante y,
teniendo en cuenta que las competencias son estatales, deben
ser los ministerios de Sanidad y de Consumo los que adopten
las medidas normativas que pongan orden en este sector.

Aprovechamos por último esta PNL para agradecer al
Ministerio de Consumo su buen trabajo de coordinación desde
el primer momento con las comunidades autónomas para paliar
las consecuencias de esta quiebra empresarial, al igual que su
trabajo actual en la línea de esta PNL para garantizar con la
ayuda del Ministerio de Sanidad que situaciones como esta no
vuelvan a ocurrir.

Asimismo es importante remarcar también la labor ejercida
por las asociaciones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, debe ir terminando.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... una frase me queda. 

Asimismo es importante remarcar también la labor ejercida
por las asociaciones de consumidores y la plataforma de
afectados que han trabajado codo a codo con la administración,
tanto la central como la autonómica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. No lo hemos dicho antes y
perdone, que he tenido un lapsus con su apellido, entiendo que
usted sustituye a la diputada Antonia Martín, ¿verdad? 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, Antonia Martín..., sí, Antonia Martín que no está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecto, gracias. També per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyors diputats i
senyores diputades. Seré breu en la meva intervenció, ja que el
Sr. Jiménez ha expressat molt bé quina és la intenció d’aquesta
iniciativa que els nostres grups varen presentar de forma
conjunta, la cobertura econòmica dels pacients afectats, la
regulació de la publicitat d’un servei sanitari imprescindible i
la garantia que els pacients podran disposar sempre dels seus
historials quan ho demanin, no?

Estic convençuda que aquests punts suscitaran un ampli
consens, perquè som conscients que la situació que viuen els
afectats de Dentix no és nova, ja va passar fa tres anys amb
Idental, i en fa quatre, amb Funnydent, i tornarà passar si no
establim uns límits clars perquè la salut de les famílies no quedi
en mans de les anomenades clíniques low cost, que els deixen
sense els diners que han avançat i enmig d’un tractament moltes
vegades molt delicat.

Cal recordar que no només ens trobam davant un servei més
que es deixa de donar i que, per tant, causa un perjudici
econòmic al consumidor, sinó d’un servei sanitari que
l’Organització Mundial de la Salut defineix com a fonamental
per gaudir d’una bona salut i bona qualitat de vida i que els
seus trastorns també limiten les capacitats de mossegar,
mastegar, somriure i parlar al mateix temps que repercuteixen
en el seu benestar psicosocial.

La salut bucodental, fins ara la gran oblidada dels nostres
sistemes de salut no pot ser un privilegi de qui es pot permetre
arreglar-se una càries o posar-se un implant. Hem de seguir
avançant i donant passes com s’ha fet en els darrers anys, per
exemple amb la salut bucodental de les dones embarassades.
Hem de seguir augmentant aquestes cobertures en la mesura
que sigui possible.

Per tot això, els demanam avui que donin suport a aquesta
PNL i, per tant, també als milers de persones afectades aquí, a
les Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Igualment, per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Crec que, o almanco el nostre grup, va
poder participar d’una reunió telemàtica que ens va convidar o
ens va proposar un representant de les famílies afectades per
aquesta fallida, crec que a aquesta reunió telemàtica érem..., o
també hi havia la Sra. Ribas, i la veritat és que vàrem quedar
com aborronats quan un veu la casuística del que això ha
comportat respecte de desenes de famílies, a més, en situacions
francament molt surrealistes, des de gent a qui li havien extirpat
totes les peces, que havia pagat el tractament i esperava que li
posassin les peces noves, i encara esperen; com a gent que

havia de seguir pagant un tractament que no havia rebut. Bé, i
moltes altres situacions que realment sembla mentida que això
pugui passar dins la nostra societat.

D’això va al cap i a la fi aquesta PNL, d’assentar les bases
precisament per demanar uns mínims respecte de determinades
pràctiques que es fan per determinades empreses i precisament
per evitar que ens passin coses com aquestes, ni més ni pus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Tania Marí, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, m’agradaria aclarir
que els tractaments dins la sanitat són costosos, com vostès
saben, no sols els dentals sinó que qualsevol tipus de tractament
hospitalari suposa un cost molt elevat. La sort que tenim a
Espanya és que amb els impostos de tots podem fer front a una
de les millors xarxes sanitàries a nivell mundial. Si féssim un
estudi sobre costs veuríem que els preus de les clíniques dentals
a Espanya es troben dins o fins i tot per sota del preu de mercat
d’Europa.

D’altra banda, afegir que l’assegurança de caució, que es
reclama a la proposició no de llei, pot resultar una mica
excessiva si es generalitza. Per què? Perquè, com saben, els
casos de tractament de clíniques dentals en un percentatge molt
alt sempre han vengut del mateix sector, clíniques “marquistes”
que han crescut en poc temps i sense que la titularitat
normalment sigui d’un dentista. Demanar una assegurança al
cent per cent de les empreses quan els problemes han vingut
per culpa d’un 2% pot provocar greus perjudicis, i més quan ja
tenen assegurances, per exemple, de responsabilitat civil. 

Aval per risc de tancament o fallida es podria exigir a
qualsevol empresa, també ho podríem exigir, bé, a qualsevol
tipus d’empresa que comercialitzi béns o serveis. Augmentar a
dia d’avui, i en la situació en la qual ens trobam, les despeses
de clíniques per culpa d’empreses que no han fet més que
especular amb la salut oral de la població és injust.

I, per exemple, sí que veuríem oportú regular-ho amb una
llei de societats professionals.

Finalment, estam totalment d’acord amb el tema de la
publicitat, pensam que la publicitat sanitària hauria d’estar
totalment regulada, consideram que no és lícit vendre un
tractament sanitari amb ofertes enganyoses o que prometin un
preu més baix, però la realitat és una altra. Al final dels
tractaments es pot comprovar que els preus són iguals als de la
resta de les clíniques dentals. 

És un compromís del Partit Popular, i així queda reflectit en
el registre del Senat, enregistràrem una moció a la Comissió de
Sanitat i Consum per la qual instàvem el Govern a protegir el
pacient de publicitat enganyosa, de publicitat sanitari que
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asseguri que un tractament no té efectes o no té cap efecte
secundari, de publicitat sanitària que no tengui base científica
provada, de publicitat sense utilització de personatges famosos
o de notòria rellevància al sector sanitari; protegir també la
població vulnerable i especialment la població infantil de
qualsevol tipus de publicitat sanitària enganyosa.

Per tant, Sra. Presidenta, el Grup Popular demana la votació
separada. Votarem a favor de tots els apartats del primer punt,
a excepció de la lletra a).

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Juanma Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. A aquesta proposició no de llei
l’argumentació per arribar als punts que es proposen, hi ha
diferents aspectes que valora, i fa valoracions, fins i tot qualque
judici de valor, aspectes del projecte empresarial, el legítim i
projecte empresarial d’una societat amb mercat lliure,
evidentment, i lliberal; els aspectes de la seguretat en la
continuïtat d’aquest projecte, que també ha de tenir la cura de
l’administració. És a dir, qualsevol iniciativa empresarial que
pugui afavorir la contractació, l’ocupació i un servei també ha
de tenir cura l’administració; no intervenir, però sí tenir cura
especialment per la protecció dels treballadors, del mateix
projecte que crea productivitat també i que crea riquesa i dels
usuaris, per aquest ordre, dels usuaris i llavors la resta.

Llavors parla dels consumidors, que crec que és on ens hem
de centrar. Judicis de valors, aquí es parla fins i tot de facilitar
per muntar negocis especulatius; un judici de valor sembla que
si no es fa un reconeixement a la tasca de salut pública i
privada, però que és publica també, que fan els odontòlegs
sembla, a la lectura que queden quasi qüestionats o que són els
qui munten els negocis especulatius. Amb això hem d’anar
alerta.

El nostre compromís com a grup parlamentari, per això
donarem suport a gran part del que vostès plantegen aquí, és
inherent a les famílies, als usuaris i als consumidors. 

Es parla aquí que es necessita un canvi legislatiu a l’àmbit
competencial, evidentment s’insta el Govern central, el Govern
d’Espanya, a dur-ho a terme, però no es fa menció enlloc, i es
reconeix aquí que és insuficient la normativa a nivell
autonòmic, no es fa enlloc referència a la Llei 7/2014,
precisament de protecció dels usuaris i dels consumidors. I aquí
sí que hi ha competències de la comunitat autònoma en
inspecció, en elevar informes, no l’ajuda a informar i a omplir
una denúncia, trasllada l’informe, un informe fet per tècnics al
ministeri. 

Llavors, una cosa que regula que és competència de la
comunitat autònoma, almanco fins on té el seu àmbit, és el tema
de la publicitat enganyosa i el tema del seguiment de com es fa
aquesta possible publicitat, entre altres coses perquè alguns

partits parlen d’intervenir les xarxes socials i la publicitat a
segons quines webs, però és que, entre d’altres coses, regulam
la publicitat del joc, per exemple. Per tant, sí que podem, hi ha
competència de la comunitat autònoma, el que no té són
inspectors, el que no té són recursos suficients. 

I el que ens hem de plantejar, i aquí no se cita enlloc, és el
tema de la revisió de la Llei 7/2014, de la protecció dels
consumidors i usuaris en les noves situacions que es
produeixen, com aquesta mateixa, la situació que ha passat amb
les famílies i amb els usuaris d’aquestes clíniques, que
representa el que representa, un frau i sobretot una insolvència.

També es poden demanar les pòlisses de responsabilitat
civil, en segons quins tipus de servei sí que es poden elevar, hi
ha vies per fer-ho i la comunitat autònoma també la té. 

Vostès parlen aquí en els punts, són molt garantistes, ens
sembla bé al meu grup parlamentari, però no anem només a la
situació causal d’una clínica privada, sinó a un marc molt més
ampli i especialment a la publicitat. 

Per tant, nosaltres en aquest sentit donarem suport també a
tots els punts, llevat, demanaríem la votació separada dels
epígrafs, perquè són epígrafs dins un únic punt, i ens
abstendríem a l’apartat a), perquè creiem que imposam una
caució quan hi ha altres figures com és la responsabilitat civil
que s’ha de valorar i, sobretot, la capacitat d’inspecció. 

Acab ja, presidenta. Només volia fer una reflexió, tant de bo
la salut pública donés resposta, pogués donar resposta a la salut
bucodental amb suficients recursos perquè la gent pogués optar
entre anar a la pública o anar a la privada, però sobretot que la
pública tengués també serveis bàsics que dóna la iniciativa
privada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Como ha adelantado el diputado, el Sr.
Ensenyat, del Grupo MÉS, participé en una reunión con el
representante del grupo de afectados por la clínica dental que
quebró y que ocasionó tantos perjuicios a tantos usuarios, por
la empresa Dentix y, bueno, después de escuchar su testimonio,
fuimos conscientes todos del problema que se ha ocasionado a
estas personas, muchas de ellas pues ya no pueden seguir
pagándose el tratamiento, se han endeudado para pagarse ese
tratamiento, y se encuentran ahora mismo con un tratamiento a
medias, personas que están sin dientes, literalmente, personas
que no pueden comer normal o incluso tienen problemas en su
trabajo por problema estético y nadie les está dando solución.

Yo esta iniciativa que han presentado estos grupos conjunta,
bueno es un paso, pero lo que veo es que está haciendo recaer
toda la responsabilidad de este problema, de esta clínica
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concreta, sobre los profesionales de la salud dental, sobre los
dentistas y odontólogos. Entonces, con algunos puntos sí estoy
de acuerdo, pero echo en falta otro tipo de iniciativas o de
propuestas, donde sea la administración autonómica quien
responda, quien atienda y quien ampare a estas personas, que
yo creo que podría hacerlo perfectamente. 

Entonces, bueno, en el punto a), votaré en contra, yo creo
que ya existe el seguro de responsabilidad civil por parte de los
profesionales para hacer frente a este tipo de entrevistas, o
cualquier tipo de perjuicio que ocasione a algún usuario.

Y en el resto, pues no veo ningún problema, votaré a favor,
estoy de acuerdo, pero, como digo, echo en falta que sea la
administración autonómica, o la administración local, o la
administración insular quien pueda atender a estas personas que
necesitan una respuesta de las instituciones en un caso como
este.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Lina Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo crec que
allà on hem d’enfocar és on hi ha el vertader problema, és a dir,
el problema que tenim real, a banda de les víctimes que tenim
ara d’aquestes empreses, és que la sanitat pública no cobreix els
tractaments de dentistes que necessita la població. Què passa?
Que fins fa pocs anys vèiem a una persona si tenia recursos o
no moltes vegades n’hi havia prou a veure com obrien la boca
i si tenia dents podia i si no en tenia no podia. És així de trista
la situació que hem viscut i que seguim vivint amb la sanitat
pública.

Què han fet aquestes empreses? Han democratitzat i han fet,
efectivament, low cost un servei que hauria de ser primordial,
perquè a través de la boca i les dents, com vostès saben molt
bé, entren moltíssimes malalties, entre d’altres el fet de no
poder utilitzar les dents a l’hora de mossegar, de menjar. Per
tant, jo crec que el primer que hauríem de fer és donar la
importància que té que la salut bucodental tengui cobertura
pública de manera gradual. Sabem que és cara, és cert, però és
que és imprescindible que això sigui així, perquè si no llavors
ens trobam en situacions com la que ara vivim.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb aquesta proposició no
de llei? Hi estam, l’Estat és qui té les competències legislatives,
ha de modificar la legislació aplicable, però també pensam que
la comunitat autònoma ha de fer alguna cosa, com ja s’ha dit
aquí avui capvespre, més que ajudar els consumidors en la
tramitació de les seves queixes.

El Govern hauria d’augmentar el control, per exemple sobre
les clíniques dentals, mitjançant campanyes d’inspecció i de
control, de fer controls i inspeccions. És a dir, nosaltres ara ho
carregam tot que l’empresa garanteixi que no pugui passar el
que ha passat als seus consumidors, bé, perdoni, també

l’administració ha de poder fer qualque cosa perquè això no
passi.

El gran nombre d’establiments apareguts, la importància de
la vigilància d’aquests serveis, ha de poder protegir els
interessos econòmics i els drets dels consumidors, que
efectivament, es troben ara a meitat d’un tractament, han de
pagar un crèdit, però no tenen la solució sanitària que
necessiten.

Objectius principals de la campanya, comprovar que la
clínica compta amb autoritzacions necessàries, que està inscrita
en el registre, comprovar que s’informa adequadament els
usuaris dels costs econòmics, comprovar com es realitza el
pagament d’aquests tractaments. I en el cas que subscriguin
contractes, verificar que no incorporin clàusules abusives, que
això és una altra, que de vegades acaben pagant un tractament
a preu d’or. Comprovar l’emissió de factures pels tractaments
aplicats i verificar l’existència dels fulls de reclamació que
corresponguin. Això pot ser una competència de la comunitat
autònoma i no hem de pegar directament al Govern central
perquè té les competències, perquè aquí qualque cosa es pot
fer. I sobretot lluitar perquè això es faci, és a dir que la sanitat
pública comenci a cobrir de manera gradual, no sabem si serà
enguany, perquè amb la que cau crec no, però pensam que ha
de ser de cobertura obligatòria el tema dels tractaments
odontològics.

Tornant a la proposta que feia i ja acab, sabem que el 2004
el Govern va iniciar un programa d’inspecció de clíniques
dentals, però la veritat és que no tenim coneixement de la seva
continuïtat ni del seu desenvolupament, ni tampoc dels seus
resultats, no ho he trobat per enlloc. Sabem que es va posar en
marxa aquest servei, però no sabem molt bé si això es continua
fent o no, però bé, vist l’exemple que avui ens du a aquesta
comissió crec que no.

I simplement tota la nostra solidaritat, hem pogut parlar
amb Alfonso Rodríguez de Consubal, hem pogut parlar també
amb pacients d’aquesta empresa i realment és un drama el que
viuen aquestes famílies, és a dir, t’han robat directament i no
tens a canvi absolutament res, més que una boca, com deia la
Sra. Ribas, sense dents.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei i
també, en aquest apartat a) de l’únic punt, ens hi abstendrem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui parlem de Dentix, però abans
hi ha hagut Funnydent, Vitaldent, Ident, vull que tenim una
bona progressió de franquícies que el que fan és mercantilitzar
amb la salut dental, que el que ens du és una banalització de la
sanitat mitjançant l’interès econòmic. Teniu molta raó, és cert
que anar al dentista és caríssim i, és clar, com que és tan car,
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surten aquestes empreses low cost, que semblen oferir una
solució adequada per a aquestes economies més paupèrrimes,
més fetes pols; però jo no sé si saben aquell refrany en castellà
que diu: lo barato sale caro, i tenim aquest exemple
perfectament.

És evident, jo també ho pens que la salut bucodental hauria
d’estar inclosa dins el sistema nacional de sanitat, perquè són
preus que no ens podem permetre. Però a mi m’agradaria
incidir, perquè jo no crec que aquesta PNL criminalitzi en
absolut els professionals, en absolut, el que es critica, on es
posa l’accent és sobre aquesta manera de franquiciar empreses
de salut. 

I després un altre punt també, el finançament. Crec que has
estat tu, Lina, que ho has comentat, com és possible que paguis
per avançat un tractament que no has rebut, que és el que passa
amb aquesta gent. No, de fet, qualsevol persona et dirà: només
pots pagar un tractament o qualsevol servei, un cop te l’han fet,
un cop pots comprovar com te l’han fet i si t’ha servit. Aquí
han engrunat la gent...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és clar, però aquí tenim tot un seguit de..., a més, pensau, hi
ha la franquícia, hi ha el client i hi ha l’entitat bancària, que és
la que dóna el crèdit, el préstec, com és possible que aquests
bancs no operin amb unes assegurances per protegir aquests
clients?

Nosaltres donarem total, total, total suport a aquesta
proposició, perquè us ho torn dir, no parlem de dentistes,
parlem de mercantilització de la sanitat, i açò és molt fort.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula ara per contradiccions el
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies. Bien, contestaré más o menos a las
intervenciones de los distintos grupos, en principio con el
Partido Popular. No acabo de entender muy bien cuál es el
problema del punto a), es decir, lo único que se está haciendo
es pedir unas garantías de funcionamiento de las empresas, de
estas empresas, es decir, quien actúe correctamente no tendrá
ningún problema, quien actúe de manera incorrecta, pues tendrá
que pagar las consecuencias, es que no tiene más que eso, como
cualquier otro elemento en la vida normal y diaria. Es decir,
¿qué supone un coste añadido a lo mejor en estas empresas
para sus tratamientos, el coste de sus tratamientos? Pues, es
posible que incremente un poco esta cuestión, pero estamos
garantizando un servicio y estamos garantizando el derecho del
consumidor, que estas empresas no han tenido en cuenta para
nada, para nada, para nada. 

Es decir, es cierto que muchas de estas personas se han
visto abocadas a utilizar los servicios de estas empresas, debido

al alto coste de los tratamientos dentales y entonces van a estas
clínicas de low cost, pues para que les salga más económico,
como es lógico, ¿no? Es decir, aquí también hay una cuestión
de clase, de clase social: quien se lo pueda pagar, va a un sitio
más caro; quien no, va a un sitio de éstos. Esto es así.

Y luego, en esta PNL no hay en ningún momento, un afán
descalificador de los profesionales dentales, es decir, de
odontología, en ningún caso; al revés, lo que se quiere poner en
valor es esa profesión, es decir, lo que se quiere es eliminar a
los especuladores que montan empresas de este tipo, no al
profesional que actúa de buena fe en base a criterios
profesionales. Es decir, a este es al que hay que proteger
también, a este profesional, y, de paso, por supuesto, al
consumidor, para que tenga sus derechos garantizados. Esto es
lo que quería contestarle al representante del Partido Popular.

En cuanto al representante de Ciudadanos, pues sí, cuando
yo me refiero a “negocios especulativos” quiero decir
“negocios especulativos”, vuelvo a decir, no me estoy
refiriendo a las clínicas que funcionan dentro de los parámetros
normales y en función de la legalidad vigente, evidentemente,
es todo lo contrario, hay que proteger estos negocios e ir en
contra de aquellos que utilizan una necesidad sanitaria pues
para obtener beneficios rápidos, exclusivamente es lo que yo
quiero o queremos decir los grupos proponentes, no queremos
decir otra cosa.

O sea, grupos que están, como se ha fijado, como hemos
fijado en la parte explicativa y que están controladas todas estas
clínicas de dudosa..., no sé, legalidad, por decirlo de alguna
manera, están controladas por fondos de inversión; es decir que
eso les importa bastante poco, el nivel sanitario, lo que importa
es un beneficio rápido, y nada más.

En cuanto a lo que dice la Ley de 2014, del consumidor,
pues tiene toda la razón, se tendría que haber incluido en esta
PNL y, bien, pues no se ha hecho en este sentido, algo que
reconocer.

En cuanto al representante de VOX, pues ya le he
contestado de alguna manera por el tema de responsabilidades
profesionales, en ningún caso vamos contra de ellos.

Y en cuanto a lo que dice la representante de El Pi, pues
totalmente de acuerdo en esto, es decir, esto ocurre pues porque
el sistema público de salud no garantiza el cuidado bucodental
de las personas, por lo tanto, ¡y claro!, entonces ocurren estas
cosas, estas cuestiones. Y que también hemos estado de
acuerdo que habría que aumentar esas competencias
autonómicas en cuanto a la comprobación, inspección, de los
lugares para ver que todo sea conforme a la legislación y la
protección de los derechos de los consumidores, allí estaremos
absolutamente de acuerdo también con esta cuestión. 

Pues nada más. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts. 
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies. Subscrivim el que ha dit el company Jiménez pel
que fa a aquesta PNL. Jo també vull recordar que, per part del
Govern de les Illes Balears, s’ha actuat a través de la Direcció
General de Consum per estar a prop dels consumidors; que en
cap moment no s’ha fet per atacar un col·lectiu, el col·lectiu
d’odontòlegs, al revés, les actuacions que s’han fet o el que
demana aquesta PNL va en la línia d’aportar majors garanties
perquè, precisament, aquestes empreses no existeixin o, de
qualque manera, evitar en la mesura del possible que aquestes
empreses low cost puguin continuar i puguin fer aquestes males
praxis que després tenen conseqüències i greuges per als
consumidors.

Jo sí que vull recordar que tenim una compareixença del
director general de Consum, precisament, per parlar d’aquest
tema..., ara no record quin grup ho va demanar, no sé si va ser
el Partit Popular, per tant, jo crec que serà una oportunitat
important per veure, des del Govern de les Illes Balears, com
s’ha actuat, d’acord amb les competències que estan establertes
a la llei vigent i, en qualsevol cas, en un futur, la previsió que
crec que està a exposició pública de la llei de consum, mirar a
veure com podem enfortir per intentar donar solucions,
sobretot, que puguin aportar i contribuir a solucionar aquestes
qüestions que han passat.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Gamundí. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Poques coses més a afegir, reiterar una
qüestió que sí que em sembla molt important, que no es tracta
ni de desprestigiar ni de desqualificar el col·lectiu de
professionals, i remetent-me precisament a aquella reunió on
participàrem la Sra. Ribas i un servidor, precisament, és que en
certes ocasions no hi havia professionals, és a dir que hi havia
una absència de professionals.

Per tant, sobretot parlam de garantir en aquest sentit els
drets dels usuaris. Evidentment en un context de si la salut
bucodental hauria de ser assumida per la mateixa sanitat
pública, evidentment no és aquest el debat d’avui, i que
segurament podria ser un debat intens, també, i profitós, com
no? Però en principi no és el debat aquest d’avui, senzillament
el debat és d’una gent que ha pagat per unes prestacions que no
ha rebut, al cap i a la fi, i es troba davant d’una situació de
desprotecció. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara just em queda demanar al Sr.
Jiménez i a la resta de partits proposants si accepten la votació
separada de les diferents lletres del primer punt. Accepten
votació separada. Gràcies.

Per tant, passam... Entenc que basta fer només votació
separada del punt a). És així?

Per tant, passam a la votació del primer punt, lletra a).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de la resta dels punts que queden
per votar.

Vots a favor?

Per tant...

EL SR. SECRETARI: 

Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
15977/20, relativa a la necessitat de modificar la legislació en
matèria relativa a tractaments dentals. 

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