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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Com que ens falta
el Sr. Secretari, si vol pujar, per favor, el Sr. Riudavets, d’acord
amb el que diu l’article 40, que diu que en absència del
secretari, serà substituït per un membre de la comissió del
mateix grup parlamentari.

Moltes gràcies.

Passem, llavors, a començar, i demanaria en primer lloc si
es produeixen substitucions.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i la
votació de dues proposicions no de llei, la RGE núm. 5508/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a remissió del contracte
de modificació de la concessió per a la construcció, el
manteniment i l’explotació del nou hospital de Son Dureta; i la
RGE núm. 5543/10, del Grup Parlamentari Popular, també,
relativa a millora de l’assistència sociosanitària.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5508/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a remissió del contracte de
modificació de la concessió per a la construcció,
manteniment i explotació del nou hospital de Son Dureta.

Tot seguit passarem a la primera proposició no de llei, que
és la 5508/10, i per defensar-la, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula... Per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots.
Efectivament la primera de les iniciatives que volem debatre
dins aquesta comissió no permanent de salut és una que afecta
una qüestió ja molt coneguda per tots els membres d’aquesta
comissió, jo crec que per tot el Parlament i per tots els
ciutadans, i és un intent més per part del Partit Popular
d’aconseguir la còpia del contracte que modifica la concessió de
Son Espases.

Sabem que el Govern no es cansa de repetir que l’Hospital
de Son Espases, que ara està inaugurant o quasi inaugurant, no
té res a veure amb l’hospital que va deixar el Partit Popular,
supòs que, bé, per poder amagar una mica la demagògia que es
va fer la passada legislatura, però és igual, el Govern diu que no
té res a veure perquè ha fet moltes modificacions en aquest
hospital. Però des de fa un any el Partit Popular intenta esbrinar
quines modificacions ha fet el Govern a l’Hospital de Son
Espases i la seva implicació econòmica, i des de fa un any no hi
ha manera que el Govern i la Conselleria de Salut ens donin
aquesta informació.

Què fa el Partit Popular? Idò no afluixa, i tot i que és cert
que se’n han vessat fins i tot amenaces per part del conseller, o
el que ell pensava que eren unes amenaces, dient que si volíem
fiscalitzar el modificat ho fiscalitzaríem tot. Benvinguda sigui
la fiscalització, sé cert que ja s’ha fet la part que no correspon
a l’actual govern sinó al govern del Partit Popular, i supòs que
si no han dit res és perquè efectivament, i com sap aquesta
diputada, tot es va fer correctament, però tot i així no hi ha
manera de saber quin és el desviament pressupostari que en

aquests moments tenim a Son Espases motivat per l’acció
d’aquest actual govern en minoria que tenim a les Illes Balears.

Una iniciativa que se’ns va ocórrer en el Grup Parlamentari
Popular per veure si podíem anar un poquet més enllà era fer la
següent reflexió: la Comissió no permanent del Parlament, de
Salut, perdó, la Comissió no permanent de Salut del Parlament
és l’encarregada de fiscalitzar l’acció del Govern en matèria de
salut; vàrem pensar que tots els membres, els diputats membres
d’aquesta comissió de salut voldrien tenir tota la informació
corresponent a totes les actuacions que fa la Conselleria de
Salut, precisament per poder fiscalitzar correctament aquesta
actuació. Per tant una de les qüestions sobre les quals també
aquesta comissió havia de fiscalitzar era sobre el que s’està fent
actualment a Son Espases, ja no el trasllat, sinó en termes
econòmics què s’està gastant a Son Espases.

Bé, doncs el Partit Popular presenta aquesta iniciativa en la
qual l’únic que es demana és que el Parlament insti la
Conselleria de Salut que en 15 dies s’entregui una còpia
d’aquest modificat, aquest contracte modificat que es va signar,
a més amb llum i taquígrafs, davant els mitjans de comunicació,
respecte de l’actual hospital de Son Espases per saber què és el
que s’està fent i quants de doblers s’estan invertint en l’actual
hospital de Son Espases. Estam convençuts que tots els
membres d’aquesta comissió volen aquesta documentació;
estam convençuts que volen conèixer el que està passant i no
volen posar-se una bena davant els ulls, i per tant demanam el
suport de tots els diputats per tal que la Conselleria de Salut ens
entregui una còpia del contracte modificat, que guarda supòs
que a una caixa forta, perquè per descomptat ningú no l’ha vist
i pareix que no vol que el vegi ningú.

Per tant jo confii en el suport d’aquesta iniciativa per part
dels companys membres d’aquesta comissió, perquè entenc que,
igual que des del Partit Popular, tots els altres grups
parlamentaris també volen fiscalitzar-ho tot, tota la gestió,
inclòs l’Hospital de Son Espases.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per fixar posicions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Suárez té la paraula per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Castillo, efectivament avui debatem aquesta
proposició del Partit Popular en la qual es demana la
documentació sobre el contracte de modificació de la concessió
de l’Hospital de Son Espases.
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Nosaltres, abans d’entrar en el punt concret que vostè
proposa, voldríem fer una sèrie de consideracions prèvies
perquè jo crec que aquesta proposició s’ha de veure un poc en
perspectiva. No és la primera que arriba, és un tema que hem
debatut molt, i consideram que, efectivament, per tenir una visió
acurada i donar una resposta acurada s’ha de veure un poc en
perspectiva. En aquesta perspectiva nosaltres volem tractar
breument tres temes; un, quina ha estat l’actitud del Govern; un
altre, quina ha estat l’actitud del PP; i, un altre, quina és la
nostra posició al respecte.

En relació amb l’actitud del Govern, aquí clarament
dissentim de les opinions que sempre ha vessat el Partit Popular.
Nosaltres pensam que el Govern ha actuat en tot aquest procés
amb responsabilitat, ha actuat amb responsabilitat quan
modifica un projecte per introduir millores, unes millores que al
final acaben revertint en el conjunt de ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears, unes millores tant des del punt de vista
assistencial com des del punt de vista de recursos professionals,
com des del punt de vista mediambiental i patrimonial. I actua
amb responsabilitat també quan negocia aquestes modificacions
i es planteja una modificació del contracte de concessió, que
nosaltres entenem que ho fa també amb una visió d’intentar
estalviar el màxim possible als comptes de la comunitat i per
tant beneficiant el conjunt de les Illes Balears.

I actua amb transparència -i aquí veiem que és una
diferència fonamental- perquè, cosa que sembla que el PP no ha
trobat, nosaltres sí que hem trobat disponibilitat, sí que hem
trobat accessibilitat a l’hora de facilitar informació sobre tota
aquesta qüestió, i l’hem trobada tant a seu parlamentària com
fora de seu parlamentària. A seu parlamentària no recordaré
quantes vegades hem parlat d’aquest tema, però sí que vull
recordar en concret una compareixença que es va fer aquí, va
ser demanada de forma voluntària per part del conseller, en la
qual se’ns va donar jo crec que molts de detalls tant del que
suposaven aquestes modificacions com de les seves
implicacions financeres. Per tant, en relació amb l’acció del
Govern, jo entenc que la posició és diferent entre el Partit
Popular i la nostra, però nosaltres sí que confiam en l’actitud del
Govern.

Passam a una segona qüestió, que és l’actitud del Partit
Popular. Vagi per endavant que nosaltres respectam la funció de
fiscalització, la funció de control del Govern que ha de fer
l’oposició, i ho ha de fer amb tots els mitjans que té, i aquesta
proposició entra dins aquesta feina de fiscalització i de control
del Govern i, insisteixo, vagi per endavant el nostre respecte. El
que sí que hem de criticar i no compartim són les acusacions,
des del nostre punt de vista sense fonament, que fa el Partit
Popular quan sempre el que intenta és sembrar l’ombra del
dubte sobre l’actuació de la conselleria, i aquesta actuació o
aquesta actitud ha estat diríem permanent, s’ha mantingut
sempre i ha tingut un objectiu fonamental, i avui la Sra. Castillo
ho ha tornat a demostrar, i és crear una confusió i una confusió
de cara l’opinió pública entre dos conceptes, el concepte de
sobrecost o desviació pressupostària, que és del que vostè
sempre parla, i el concepte de modificat d’un projecte, que és el
que es produeix i que té conseqüències econòmiques sobre el
contracte de la concessionària. Aquesta confusió és una
confusió, insisteixo, interessada, i a més, si tornam enrere en el
temps, vull recordar que justament es va començar a fer servir
quan es parlava i quan sortia públicament del sobrecost d’obres

que s’havien fet l’anterior legislatura. Justament quan va
començar a parlar-se de sobrecost en relació amb la passada
legislatura és quan el Partit Popular comença a fer servir aquesta
denominació, i nosaltres amb això li hem de dir que estam en
absolut desacord, amb el fet de pretendre crear aquesta confusió.

És cert que aquesta proposició jo crec que marca una
diferència substancial en la posició del Partit Popular, i és que
al text de la proposició vostès ja no parlen, ja no demanen el
sobrecost, ja no demanen la desviació pressupostària, sinó que
van realment a la realitat i demanen justament el contracte de
modificació de la concessió, amb la qual cosa s’està reconeixent
implícitament que no existeix ni un sobrecost ni una desviació
sinó que s’ha produït una modificació. En aquest sentit ens
felicitam; és cert que a l’exposició de motius no ho ha
demostrat, però almenys el text és molt clar.

I després ja, i per acabar, passaríem a quina és la nostra
posició. La nostra posició -ho hem dit en altres intervencions i
ho repetim ara- és que confiam en l’actuació del Govern,
pensam que les modificacions que s’han introduït en aquest
projecte són millores importants, i que estan justificades des del
punt de vista econòmic o financer. I en concret, en relació amb
el plantejament o a la proposta que vostès fan, nosaltres estam
d’acord que els membres d’aquesta comissió hem de conèixer
no només el contracte o el modificat del contracte que vostè
planteja, sinó que hem de conèixer tots, absolutament tots els
detalls del procés de construcció, manteniment i explotació dels
serveis de l’Hospital de Son Espases, és a dir, tenim dret,
efectivament tenim dret, a conèixer-ho tot, no només el que
demana el Partit Popular sinó absolutament tot aquest procés. És
per això que nosaltres li demanam que consideri, quan parli un
portaveu que després em succeirà en la intervenció, una
transacció que se li planteja i que va justament en aquest sentit,
d’ampliar al màxim possible tota la informació sobre aquesta
qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Riudavets també
per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, seré molt breu en la intervenció, molt; em limitaré a
constatar dues realitats i em centraré exclusivament, llavors, en
el text de la proposició no de llei. 

En primer lloc crec que hem de deixar ben clar que és ben
cert que els diputats d’aquesta cambra gaudim del dret
reglamentari que el Govern de les Illes Balears ens proporcioni
la informació que se li requereixi. Açò és una primera
constatació. La segona, que no és menys cert, però, que aquesta
prerrogativa parlamentària ha estat interpretada sovint durant
aquesta legislatura, però també i amb molta freqüència a la
legislatura anterior -podria posar exemples però no ho faré-,
com la posada a disposició de la informació solAlicitada que pot
ser consultada a la conselleria corresponent. En aquest sentit -ja
ho ha dit la portaveu que m’ha precedit i jo ho reafirm- el
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portaveu que em seguirà en l’ús de la paraula li proposarà una
mena de transacció que al nostre entendre fa possible aquestes
dues realitats, coneixement de la informació i aquesta
interpretació quant a consultes.

Per tant esper que amb aquesta proposta sigui satisfeta la
seva reivindicació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atenent el fil que comentava la
Sra. Castillo quan exposava aquesta proposició no de llei,
m’agradaria fer-li un seguit de consideracions. 

Nosaltres creim que aquí en seu parlamentària s’han
donades totes i cadascuna de les explicacions necessàries que
han justificat aquesta modificació del projecte de l’hospital de
referència de les Illes Balears. De fet crec que hem de recordar
la compareixença del conseller de Salut en seu parlamentària
per tal d’explicar cada una de les modificacions que s’havien
realitzat en aquest nou hospital de referència. Ho record perquè
a més va durar més de tres hores i per tant sempre em quedarà
en el record i a la memòria.

Una de les qüestions que en aquella compareixença es varen
tractar és la quantitat de serveis que aquest nou hospital de
referència posaria a l’abast dels ciutadans i les unitats que també
s’afegien al projecte que inicialment no estaven previstes. Hem
de recordar que inicialment el projecte de l’hospital de
referència no comptava amb unitats que a dia d’avui sí que estan
en funcionament al principal hospital, fins ara, de referència,
l’Hospital de Son Dureta. Per tant era incongruent que el nou
hospital que anàs a obrir les seves portes aquest mes de
desembre no comptàs amb les unitats que a dia d’avui ja
comptàvem a l’hospital del qual tancarem les seves portes. 

Jo no li donaré ara totes les explicacions ni totes les
modificacions que s’han fet al projecte. Sí que li vull comentar
que aquest govern ha actuat i actua amb la màxima
transparència; totes les modificacions han estat explicades amb
detall; vostès des del Partit Popular han disposat d’àmplia
informació sobre la inversió feta per a les millores introduïdes,
no només en el format de documentació sinó també amb un
informe econòmic; s’ha posat a disposició de la Sra. Castillo un
gran volum d’informació al respecte, no només mitjançant les
diferents fórmules parlamentàries sinó amb reunions
personalitzades, on es posaren a disposició tècnics del Servei de
Salut; i l’esperit de disponibilitat i d’accessibilitat d’aquest
govern quant a oferir tota la informació ha estat la tònica que
s’ha seguit. 

En tot cas em crida molt l’atenció, i permeti’m que ho faci
així, Sra. Castillo, que es manifestin com a garants de la
transparència quan precisament en aquesta mateixa seu
parlamentària la passada legislatura es va impedir l’accés a
diferent documentació i fins i tot es va votar en contra de la
creació d’una comissió d’investigació per conèixer el procés
que s’havia seguit per realitzar el nou hospital de referència als
terrenys de Son Espases, perquè no es varen contestar preguntes
ni solAlicituds de documentació respecte del tema, també, del
perquè s’havia triat Son Espases com a ubicació definitiva... Jo
crec que una sèrie de situacions i d’aspectes que posen de
manifest que està molt bé mostrar-se com a garants de la
transparència però també s’ha de posar en pràctica quan un
governa.

En aquest sentit m’agradaria que amb l’esperit d’arribar a
l’acord i d’arribar a un consens pugui acceptar l’esmena que
nosaltres li..., bé, la proposta de transacció, en aquest cas, que
nosaltres li oferim, i seria la següent: “El Parlament insta la
Conselleria de Salut i Consum a posar a disposició dels
membres de la Comissió de Salut que així ho desitgin
l’expedient complert sobre la construcció del nou hospital de
referència des de l’inici del seu procés de construcció, concurs,
adjudicació, modificacions i publicitat”. Nosaltres creim que
aquesta proposta que li feim atén els aspectes de màxima
transparència i garantia de detall de tota la informació que
vostès demanen, i aquesta seria la nostra transacció.

En tot cas, i permeti’m que li faci aquesta petita broma,
l’hospital de referència es diu Son Espases, perquè amb el
màxim respecte a la toponímia i als terrenys que s’havien
adquirit, l’hospital durà i du el nom de Son Espases i no, com
vostès posen a la proposició no de llei, nou Hospital de Son
Dureta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contradiccions, Sra. Castillo té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, idò m’he equivocat.
Efectivament avui tenim tots posada una bena als ulls. No els
han deixat votar a favor d’aquesta iniciativa perquè no hi ha
manera de saber quin és el sobrecost que té Son Espases. Es
neguen, perquè avui l’únic que fan és negar-se al que diu la
iniciativa, que textualment diu que s’insti la Conselleria de Salut
que en 15 dies ens doni una còpia del contracte, una còpia del
contracte, com podríem demanar, no ho sé, qualsevol altra còpia
d’un altre contracte; però és que curiosament d’aquest contracte
no hi ha manera.
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Em diuen: “transaccionam; en lloc que la conselleria ens
entregui una còpia del contracte diguem que la conselleria posi
a disposició d’aquests membres de la comissió l’expedient”.
Faltaria més que no estigués a disposició d’aquests membres; si
estam aquí parlant d’això és perquè no està a disposició
d’aquests membres. Aprovarem la iniciativa i no estarà a
disposició dels membres. Els vull contar que he tengut dues
reunions a la Conselleria de Salut, dues, amb el mateix conseller
i el seu equip. M’han explicat moltes coses, moltíssimes, però
no el que nosaltres els demanam, quin és el sobrecost de Son
Espases, i quan hem demanat la documentació ens han dit que
no, que no; i sabem per què ens han dit que no?, perquè no
volen que l’emprem públicament. Aquest ha estat el motiu pel
quan no ens varen donar la documentació.

Vostès ens han pres per beneits i es pensen que avui poden
aconseguir un consens canviant que ens donin una còpia del
contracte per un hipotètic dret a anar a la conselleria de demanar
informació, que serà la informació que ens han donat fins ara,
que és pràcticament zero, perquè ens poden donar molts de
fulls, molts de papers i moltes xifres, però si no ens donen el
que demanam no sabem el sobrecost de Son Espases. Per tant la
transacció, evidentment, no l’acceptarem. Volem el contracte de
modificació de Son Espases, el que es va firmar davant els
mitjans de comunicació. Quin problema hi ha per entregar una
còpia d’aquest document?, quin problema hi ha?

A mi el que em costa és entendre la postura..., jo puc
entendre la postura del Grup Socialista, al cap i a la fi, bé,
defensa el conseller del seu color polític, però la postura del
BLOC i del Grup Mixt, els ho promet, no la puc entendre.

Sra. Suárez, vostè em parla de transparència i
responsabilitat, vostè ha vist aquest contracte? No és ver que si
a vostè el Partit Popular no li hagués donat el contracte, faria
vaga aquí davant, amb cartells, panderetes i tot el que pogués fer
renou? Clar que sí, ja ho han fet altres vegades. Demanam la
còpia d’un contracte, és que de vegades pareix que no sabem de
què parlam, la còpia d’un contracte, però és molt clar que avui
se’ns torna a negar aquest contracte, avui se’ns torna a negar el
dret a conèixer el sobrecost de Son Espases.

Se’ns diu que ens han donat molta informació, molt bé, jo li
plantejaré una pregunta: qui d’aquesta comissió -sé que la
resposta és cap- però els la ho formul de manera retòrica perquè
sé que reglamentàriament no em poden contestar, tot i que si la
presidenta vol, per a mi pot donar la paraula a qualsevol diputat-
, quin diputat d’aquí coneix els serveis que inicialment havia de
pagar la concessionària i que en virtut d’aquest modificat que ha
fet el Govern ha deixat de pagar la concessionària i evidentment
no li han reclamat els doblers? És a dir, a la concessionària li
varen adjudicar un contracte, a canvi d’un preu, però en aquest
preu estava inclosa, per exemple, la factura del llum de
l’hospital, la factura del llum no és la de casa meva ni la de casa
seva, és la d’un hospital, són un parell de milions a l’any; idò
ens conten, no sé si és ver, perquè això ho podríem saber a
través del contracte, que aquesta factura en lloc de pagar-la la
concessionària la pagarà l’ib-salut, però a canvi no li reclamaran
aquests 2 milions d’euros a la concessionària. Per tant, estam
regalant 2 milions d’euros, però és que si ho multiplicam per 30
anys que dura la concessió són 60 milions d’euros. Això és un
exemple.

Per tant, jo plantej la qüestió qui d’aquí ens pot dir quins
serveis que estaven inclosos ara han sortit, per obra i gràcia, no
de l’esperit sant, però sí del conseller de Salut? Que es ho
expliquin, de veritat vostès no ho volen saber? En un moment
que ens falten doblers per a sanitat no volen saber com es gasten
els doblers de sanitat?, m’ho diuen de ver?, i encobreixen el
Govern d’aquesta manera? La còpia del contracte de modificats
a Son Espases per saber què ens costa Son Espases. És un dret
que tenen els ciutadans, no ja aquest grup que els parla, els
ciutadans del es Illes Balears tenen dret a conèixer els pocs
doblers que té Balears a què es destinen. I ningú no ha
pressuposat res malament, ningú. Simplement volem saber com
es gasten, què ha costat allunyar 30 metres l’hospital del
monestir? Què ha costat suspendre dos mesos les obres de
l’hospital? Què han costat determinats capricis que ha tengut el
Govern per vendre que és un hospital diferent al que va trobar?
Això és el que ens interessa saber, i si ho han fet, entenc que ho
han fet des de la convicció. Per tant, no tenen res per amagar.

Realment no puc entendre la postura d’aquest parlament,
que encobreix una actitud molt poc democràtica per part del
Govern, molt poc democràtica. Però no es preocupin, el Partit
Popular insistirà. Dimarts formulam una pregunta i demanam
directament al conseller quins són aquests serveis que abans
pagava un i ara pagam tots. Ho demanam, esper que ens
contesti. I continuarem insistint perquè creguin-me, crec que al
final la sensació que tenen tots els ciutadans sobre el tema de
Son Espases és que, tot i que és un magnífic hospital, i crec que
les persones que ja hi han anat -i en algun altre moment
parlarem del trasllat- ho hauran pogut comprovar i tothom està
encantat perquè finalment tenim un hospital de referència com
ens mereixem, la sensació política que dóna és que el Govern,
Antich, Vicenç Thomàs, ha convertit Son Espases en un regne
de taifes. Es fan fotos quan volen, gasten els doblers com volen,
sense donar cap explicació, i fan el trasllat com volen, sense
tenir ni tan sols el consell dels professionals. S’ha convertit en
això.

Des del Partit Popular, que ens sentim pares i mares d’aquest
hospital de referència, creim que li feim un flac favor a
l’Hospital de Son Espases, que es mereix molt més respecte
polític i de tots els ciutadans, i especialment del Govern i dels
responsables de salut. 

Per tant, insistirem, avui se’ns nega aquesta informació -
repetesc-, una còpia d’un contracte, això és el que ens neguen
avui. Per tant, constatam que el Govern té molt por d’explicar
què està fent a Son Espases. Esper que algun dia ho sapiguem,
i els diputats d’aquesta comissió que impedeixen fer aquesta
fiscalització, que és pel que som aquí, en aquesta comissió de
salut, tal vegada en algun moment es plantejaran si realment
varen fer bé votant en contra d’aquesta iniciativa o varen fer
malament.

Gràcies.



694 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 47 / 24 de novembre del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Acabades les argumentacions i abans
de passar a la votació, jo voldria fer un aclariment, Sr. Dalmau,
vostè ho ha comentat. En realitat la proposició que va presentar
el Grup Popular es diu “relativa a remissió del contracte de
modificació de la concessió per a la construcció, el manteniment
i l’explotació del nou hospital de Son Dureta a Son Espases”. El
que passa és que per un error de transcripció no ha sortit aquí,
o sigui que l’hospital estava ben mencionat, jo volia deixar
aclarit això abans de passar a la votació.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sra. Presidenta, si em permet, voldria un minut de recés per
intentar arribar a un acord amb la Sra. Castillo, per veure si
podem reformular aquesta transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, vostè vol considerar...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

No, Sra. Presidenta, més que res perquè ja ho hem comentat
abans de la comissió i crec que queda molt clar. El que vol el
Partit Popular és que s’entregui còpia del modificat, si el que
volen és donar-hi voltes i quadrar el cercle perquè no s’entregui
la còpia del contracte, evidentment no ho podem tolerar.
Insistim: volem la còpia del contracte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs no s’accepta la seva proposta, Sr. Dalmau.

Passem a la votació.

Vots a favor de la Proposició no de llei RGE núm. 5508/10?
Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?, no n’hi ha.

Vots a favor 7, vots en contra 9. Per tant, queda rebutjada la
proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5543/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de l'assistència
sociosanitària.

Passem a debatre la segona proposició no de llei d’avui RGE
núm. 5543. Per defensar-la intervé també el Grup Parlamentari
Popular. Sra. Castro, per un temps de deu minuts, quan vulgui.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una proposició no de
llei que tracta sobre l’atenció als malalts crònics dins el sistema
sanitari públic. El sistema sanitari públic està dissenyat
bàsicament per tractar malalts aguts i se centra quasi
exclusivament en la fase aguda de les malalties. Històricament

l’atenció adequada als malalts crònics és una assignatura
pendent del sistema sanitari públic.

És necessari, per tant, fer una reorientació i en els últims
anys diverses autonomies ja han vertebrat sistemes d’atenció a
la malaltia crònica, i és el mateix ministeri que ha abordat
recentment l’elaboració d’una acció transversal per millorar
l’abordatge d’aquests pacients i que la seva atenció estigui
coordinada amb les estratègies de salut actuals, millorant així la
coordinació entre infraestructures socials, sociosanitàries i
hospitalàries. 

Les comunitats autònomes pioneres han estat el País Basc,
Catalunya, Andalusia i Galícia, i les seves actuacions en aquest
camp de la malaltia crònica es basen en la identificació de
pacients, les seves característiques principals de pluripatologia,
plurimedicació, edat, situació social, estudi dels múltiples
ingressos que suposen aquestes malalties; i, en tercer lloc, es
planifiquen les accions sobretot de telecontrol, teleassistència;
es creen figures com la de la infermera i/o el metge d’enllaç
entre atenció primària i atenció especialitzada i el domicili; i
amb uns protocols i unes actuacions que serien sobretot
preventives de les duplicitats que es duen a terme actualment
entre les actuacions mèdiques d’hospital i atenció primària,
sobretot. Es dupliquen proves, es dupliquen diagnòstics i moltes
vegades la coordinació és inexistent.

Amb un protocol com el que proposam en aquesta
proposició no de llei es milloraria aquesta coordinació i es
vertebraria i es coordinaria -com deia- l’atenció d’aquests
malalts crònics. I això redundaria fins i tot en qüestions
econòmiques, perquè en realitat no sabem què costen aquests
patologies al sistema sanitari i segurament s’estalviarien moltes
proves i moltes exploracions complementàries que es dupliquen
en el cas d’aquests malalts.

A Mallorca, el Govern balear desenvolupa el Pla
sociosanitari que es va fer l’anterior legislatura i el desenvolupa
per exemple quan ha creat el Pla estratègic de GESMA per al
2008-2011, el Pla ben atès on es marquen els objectius per a
l’assistència sociosanitària de salut mental a l’illa de Mallorca.
Això inclou els malalts crònics. Però ens trobam que a Menorca,
a Eivissa i a Formentera no hi ha cap acció o són mínimes les
accions en aquest camp, sobretot en el camp sociosanitari en
general, però en el camp de les malalties cròniques que ens
ocupen en aquesta proposició no de llei.

A Eivissa, per exemple, s’està construint un nou hospital, se
suposa que l’actual Hospital de Can Misses serà un centre
sociosanitari quan funcioni el nou hospital, tenim les noves
residències que supòs que aviat funcionaran totes, el centre
sociosanitari de Cas Serres que depèn del consell insular, i seria
un bon moment, quan tota aquesta xarxa sociosanitària funcioni,
per fer un pla per atendre les malalties cròniques com demana
el nostre grup. I, com deia, quan tota aquesta xarxa sanitària
funcioni, podríem preveure totes aquestes duplicitats, falta de
coordinació i tenir professionals que enllacessin tota l’atenció
sociosanitària als malalts crònics, que és el que ens ocupa
específicament en aquesta proposició no de llei.
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Les propostes d’acord que proposam són que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a crear un
pla que coordini i estableixi els protocols d’assistència als
malalts crònics de les Illes Balears i específicament per a cada
illa.

I el segon punt és que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern a tenir, en la mesura de les seves possibilitats, una
major implicació en l’assistència sociosanitària a les illes
d’Eivissa, Menorca i Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula Sra. Suárez, quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Castro, coincidim bàsicament amb tota la seva exposició de
motius. Efectivament, nosaltres pensam que és necessària
aquesta reordenació del sistema sanitari, resultant dels canvis
demogràfics que experimenta la nostra societat. És una
evidència que es produeix un augment molt important de
l’esperança de vida i la conseqüència d’això és la cronicitat de
les malalties. Això implica la necessitat de desenvolupar
polítiques transversals que incloguin i enllacin l’àmbit
sociosanitari i amb l’àmbit pròpiament sanitari.

En segon lloc, efectivament aquesta reorientació pensam que
s’ha de fer i s’està fent a nivell de l’Estat espanyol i també ha de
tenir el seu trasllat a nivell autonòmic, atesa la transferència de
les competències. Nosaltres pensam que és important que es
puguin combinar una sèrie de directives generals, diríem per a
tot l’Estat espanyol, però que això es combini amb polítiques
territorials específiques que són, diríem, les autoritats en aquest
cas autonòmiques les que són coneixedores del seu territori, de
les seves particularitats i que per tant, poden fer polítiques
aplicables, concretes al seu territori.

Una tercera consideració és que un fet particular de les
nostres illes és justament el factor insular. El factor insular que
determina que aquestes polítiques de salut s’han d’adaptar al
nostre territori, però tenint en compte l’especificat que som
quatre illes. Per tant, és necessari efectivament tenir mesures i
plans insulars.

Deim tot això en el sentit de mostrar-li el nostre acord sobre
el plantejament d’aquesta proposició.

Entrant ja en els punts, ens agradaria diferenciar entre el
primer punt i el segon, respecte dels quals tenim diferent opinió.
En relació al primer punt, efectivament vostè ha fet referència
al Pla estratègic de GESMA, però nosaltres li voldríem recordar
que el maig d’enguany, el Consell de Govern va aprovar un pla
d’accions sanitàries dins l’àmbit sociosanitari del Servei de
Salut. Aquest pla, que fa una anàlisi del model, recull els
diferents recursos disponibles, la necessitat també de recursos
i se’n va fins el 2014, és a dir té una perspectiva de futur més
ampla que aquest pla concret referit a Mallorca, que arriba al
2011. En aquest pla es plantegen una sèrie de línies

estratègiques, es parla de la necessitat d’impulsar l’atenció
domiciliària, d’ampliar els recursos sociosanitaris, o de
potenciar per exemple la coordinació entre serveis sanitaris i
serveis socials.

El pla és molt més ample, tampoc ara no cal aprofundir-hi
més, és per tot això que nosaltres pensam que aquest primer
punt -insistesc- hi estam d’acord en la importància, però és
innecessari perquè realment ja existeix aquest pla, aprovat fa
escassos mesos i amb una projecció de futur que ens assegura
almenys aquesta visió a mig termini.

Una altra qüestió és el segon punt i per això nosaltres li
avançam que li demanarem la votació separada dels dos punts.
En el segon punt votaríem a favor, però és cert que volem
reconèixer -i és important fer-ho- la feina que des del Govern
s’ha fet en la territorialització de les actuacions en qüestions
sociosanitàries. Nosaltres pensam que durant aquesta legislatura
s’han produït importants millores en la coordinació entre els
serveis sanitaris i socials, s’està avançant en la definició de nous
serveis, en aquest sentit crec que és important recordar
l’ampliació que s’ha fet aquest mes, el mes de novembre, de les
places de convalescència i palAliatius a la residència de Cas
Serres, que s’ha augmentat de 5 places a 12, també s’han
produït millores a Menorca, s’ha impulsat el paper de l’atenció
primària, es fa difusió i implantació de plans d’accions
sociosanitaris a l’àmbit sociosanitari, etc. 

És a dir, nosaltres pensam que el Govern mitjançant la
Conselleria de Salut treballa en la bona línia i s’esforça per
territorialitzat les seves actuacions, però també és cert que, atès
sobretot el greuge històric o el dèficit històric, fa falta una major
implicació a les illes d’Eivissa, de Menorca i de Formentera. És
per això que nosaltres votarem a favor d’aquest segon punt,
mentre que en relació amb el primer votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. També seré breu en aquesta intervenció, entre altres
coses perquè puc fer meves totes i cada una de les paraules de
la portaveu del Grup Mixt que acaba de parlar i, per tant, no cal
repetir-ho.
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Crec, per altra part, encertada la reflexió que ha fet sobre els
dos punts genèricament la Sra. Castro i en gran part coincidesc
amb la diagnosi de la situació que ha fet ella mateixa. Ara,
també és cert, com ja ha dit la portaveu del Grup Mixt, que no
partim de zero, que en aquests moments i des de fa uns mesos,
concretament des del passat 25 de maig de 2010, el Consell de
Govern va aprovar un pla d’accions sanitàries, i precisament
aquest pla incideix directament en l’àmbit sociosanitari, amb
una diagnosi del model, amb els recursos disponibles i la
necessitat de recursos fins l’any 2014. Aquest pla està dirigit
precisament i així s’especifica, a persones dependents, a
persones amb trastorns cognitius, a persones amb malalties
cròniques o degeneratives, a persones amb gran discapacitat
física o a persones amb malalties que es vénen a dir malalties
rares, és a dir, l’ampli aspecte del que en principi entenem que
és l’atenció sociosanitària.

Potser -i li ho he de reconèixer a la Sra. Castro- que açò s’ha
de desenvolupar més i es farà, es faran plans insulars per a cada
una de les illes, però hem de tenir clar que és un pla que s’ha
aprovat d’ampli espectre el 25 de maig i naturalment s’està fent
feina en la concreció a cada una de les illes, cosa que és lògica
i no desdiu del que vostè demanava. Precisament aquest pla
estableix i coordina els protocols d’assistència a malalts crònics,
però no només a malalts crònics, té més ample abast. De fet, jo
crec que aquest pla és exactament el que vostè solAlicitava. No
sé si el coneixia, però si el coneix hauria de reflexionar sobre la
seva proposta, que és demanar al Govern que faci una cosa que
ja s’ha fet, se’ns dubte s’ha d’avançar en aquest camp, però -
com ja li he dit- no partim de zero.

Passem al segon punt. Amb el segon punt hi estam
absolutament d’acord, entre altres coses perquè la formulació és
una formulació genèrica i crec que tots els diputats de les illes
hi estarem d’acord, especialment els de les illes mal
anomenades menors, sempre volem una major implicació amb
Menorca, amb Eivissa i amb Formentera, entre altres coses
perquè històricament hi ha hagut unes mancances que no s’han
tengut a l’illa de Mallorca. 

Aquesta coincidència i el nostre vot favorable en el segon
punt, en cap moment no vull que sigui interpretat com que
l’actual govern ha abandonat la seva responsabilitat en aquest
camp. Jo crec que aquest govern ha fet una sèrie de mesures, ha
avançat en una sèrie de mesures, ja li ho ha exposat la Sra.
Suárez i no hi entraré, però sens dubte s’ha de fer molta més
feina en aquest camp pel que fa a Menorca, a Eivissa i a
Formentera. Per tant, tindrà el nostre vot favorable també en
aquest segon punt i no el tindrà en el primer punt, no perquè no
hi estiguem d’acord, sinó perquè ens sembla una reiteració
innecessària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Torres, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo m’expressaré en la
mateixa línia en què ho han fet els portaveus que m’han precedit
en l’ús de la paraula. Des del Grup Parlamentari Socialista
compartim pràcticament la totalitat de l’exposició de motius que
conté la proposició no de llei que avui discutim i, bé, l’única
diferència és amb relació al tema de l’elaboració d’aquest pla
que demanen en un dels punts i que també hi fan referència dins
l’exposició de motius. El context que tenim és el que ja s’ha
referenciat, és a dir, hi ha hagut una sèrie de canvis
demogràfics, sociològics que han fet que l’esperança de vida
sigui major i que tenguem una situació amb relació al tema de
les persones dependents i dels malalts crònics que fan que
s’hagin de reorganitzar algunes qüestions respecte de com es
feien fins fa un temps.

Ja s’ha expressat que des de la Conselleria de Salut i
Consum es fa feina, en relació amb el primer punt hi ha un pla
que és relativament recent, parlam de fa pocs mesos, crec en tot
cas que hauríem d’esperar un temps prudencial per veure com
funciona i si hi ha alguna qüestió a millorar, doncs, que s’insti
a aquesta millora, però aquest pla justament aborda
objectivament les qüestions que s’expressen a la proposició no
de llei i evidentment és un pla amb el qual es fa feina i que
abraça totes les Illes, però també llavors cada una de les illes de
manera específica. Amb relació a aquesta qüestió i donades
aquestes dades el nostre grup tampoc no li pot votar a favor al
primer punt.

Amb relació al segon punt, de la mateixa manera que li han
expressat la Sra. Suárez i el Sr. Riudavets, en el sentit que
conformam i estam totalment d’acord amb l’exposició que ha
fet la Sra. Castro i també demanam votació separada perquè
nosaltres consideram que des de la conselleria s’ha fet feina,
s’ha millorat la situació amb relació a aquesta matèria tant a
Eivissa com a Menorca i evidentment a Formentera, perquè
sabem que Formentera té una situació un poc peculiar, però
també de moment les millores que s’han fet són positives, i crec
que no seria just dir que l’anterior legislatura no es va fer feina,
crec que totes aquestes matèries que són sensibles no hi ha cap
govern de cap signe que no hi vulgui fer feina, evidentment. 

Crec que a poc a poc a cada legislatura s’avança, crec que
tots tenim la voluntat d’avançar en aquest sentit, llavors sempre
es pot millorar, sempre hi ha un marge d’avanç i el que nosaltres
consideram és que tal i com molt bé indica la proposició no de
llei en aquest segon punt en la mesura del possible que hi hagi
una millora en la implicació en matèria sociosanitària a les mal
anomenades illes menors. Per tant, li avançam aquest vot positiu
amb relació al segon punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Castro, per contradiccions, té l’ús
de la paraula.
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LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veig, com han dit tots els
portaveus, que hi ha un acord en el plantejament d’aquesta
proposta que es fa des del fet insular, tenint en compte el fet
insular sobretot, perquè -com he dit- el Govern sí que ha
desenvolupat el Pla estratègic de Gesma basant-se en el Pla
sociosanitari que es va fer l’anterior legislatura. Estam d’acord
també que és un tema sensible en el qual tots els governs han fet
feina, jo no he dit en cap moment que no s’hagi fet res tampoc
en aquesta legislatura, a Mallorca sí s’han fet coses i sabem
doncs que és un tema que podria ser un pou sense fons en el
qual es podrien dedicar molts de recursos i per això és una
proposta feta amb una mica de seny, supòs, en la mesura de les
seves possibilitats i sempre tampoc sense exigències
impossibles.

Vostès em parlen del Pla sociosanitari o del pla que va fer el
Govern en aquesta matèria el maig de 2010, bé, jo crec que més
aviat que un pla és un mapa de recursos, una diagnosi de la
situació, però a la pràctica no diré que no es fa res, però no es
nota l’existència d’aquest pla excepte -com he dit- en el Pla
estratègic de Gesma i m’agradaria que aquest pla hagués
contemplat, com aquest Pla ben atès de Gesma, uns objectius
concrets amb unes dates amb les quals realitzar-ho, més
concreció, la qual cosa ens hauria duit, en tots aquests mesos
des que es va aprovar, que ja haguéssim vist alguna cosa
aconseguida.

És important, com ha dit ara no sé si ha estat el Sr.
Riudavets, un pla estratègic per a cada illa en aquest tema
perquè -o la Sra. Suárez, perdó, però no record qui és que ho ha
dit- fa falta molta més feina en aquest tema, com han comentat
tots els portaveus. Vull agrair el suport que donen al segon punt
i com m’agradaria que s’aprovés tota la proposta, el primer punt
també, jo no sé si es podria ara fer una rectificació que digués:
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el pla que es va aprovar el maig perquè
es coordinin i s’estableixin els protocols d’assistència a malalts
crònics per a les Illes Balears i amb especificitat per a cada illa”.

Jo no sé si fent aquesta proposta es podria aprovar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per què no aturem cinc minuts, per favor, i vostès ho
comenten?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha hagut un consens, els ho llegiré per si hi estan d’acord:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es desenvolupi el Pla d’acció sanitària aprovat
el passat mes de maig del 2010... que coordini i estableixi els
protocols d’assistència a malalts crònics per a les Illes Balears
i amb especificitat a cada illa” sí?... no?... “per tal de coordinar
-hauríem de posar, sí-, per tal de coordinar i establir els
protocols d’assistència a malalts crònics per a les Balears, amb
especificitat per a cada illa”, per tal de coordinar... o sigui, “que
es desenvolupi el Pla d’acció sanitària aprovat el mes de maig

del 2010 per tal de coordinar i establir els protocols
d’assistència a malalts crònics”.

 Bé, està aprovada, hem arribat a un consens per unanimitat.

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