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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes, señoras y señores diputados, comenzamos la
sesión de hoy, en primer lugar les pedimos si se producen
substituciones. 

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta. Anna Crespí sustituye a Rosa Maria
Alberdi.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substituye a Sandra Morell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pasamos al primer punto del orden del día de hoy que
consiste en las preguntas RGE núm. 4668/10 i 4669/10.

Asiste el Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicenç
Thomàs i Mulet, acompañado del Sr. Enrique Rius, jefe de
Gabinete, el Sr. Cañellas, asesor, Sr. Fuster, director general de
Planificación y Financiamiento y el Sr. Joan Pou, director
asistencial del Servicio de Salud, a todos ellos les damos la
bienvenida.

I.1) Pregunta RGE núm. 4668/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Salut per
prevenir la violència als centres sanitaris.

Para formular la pregunta RGE núm. 4668/10, relativa a
actuaciones de la Conselleria de Salud para prevenir la violencia
en los centros sanitarios, tiene la palabra la Sra. Carmen Castro,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria donar les
gràcies al Sr. Conseller i als membres del seu equip que han
volgut venir a aquest parlament a respondre les preguntes del
Grup Parlamentari Popular. 

La primera pregunta fa referència a la violència cap als
professionals sanitaris als centres de salut i és arran d’uns fets
que varen succeir ara ja fa mesos en un centre de salut de
Calvià, es veu amb una mica de retard perquè a vegades és
notable el retard del Sr. Conseller a comparèixer a la Comissió
de Salut per contestar les preguntes, però bé anirem al que és el
tema.

El Servei balear de Salut rep una mitjana de 500
comunicacions anuals sobre el tema d’agressions al personal,
tant agressions físiques com verbals. Aquesta casuística ens
sembla... diria alarmant, potser és una paraula una mica forta,
però crec que sí que es pot emprar, perquè sobretot hi ha molts
d’incidents que no s’arriben a comunicar per part dels
professionals i només que n’hi hagués una, d’agressió, contra un
professional sanitari en l’exercici del seu treball, ja ens
semblaria prou greu i parlam d’una xifra de comunicacions del
voltant de 500.

El problema no és exclusiu de l’àmbit sanitari, és també
molt evident a les aules i segurament té el seu origen en un
augment de violència en el conjunt de la societat, però avui el
que ens ocupa és el tema sanitari. Aquest problema és greu
perquè a més hi ha centres de salut que treballen amb grups de
població acostumats a conviure amb la violència i el personal
d’aquests centres es pot arribar també a acostumar a treballar
amb amenaces, amb insults, i s’ha de treballar perquè tot això
sigui denunciat.

Conscients d’aquest problema, a l’anterior legislatura el
Partit Popular va fer un document i un protocol, que és l’únic
que s’ha fet a les Balears fins ara, és el Pla de prevenció de la
violència als centres de salut, un pla dinàmic, adaptat a la
realitat de cada centre que recull i incideix en la prevenció, a
dotar els centres de vigilants de seguretat, de càmeres, de
timbres antipànic, etc.

Es varen crear grups de feina entre sindicats i Ib-salut per
analitzar centre per centre la situació. Es va realitzar tot això
amb el consens dels sindicats. Es va fer especial incidència en
el sistema de defensa del professional, en la personació del Ib-
salut als casos denunciats, en un servei d’orientació psicològica
i en l’obligació de canvi de centre del pacient quan havia agredit
algun professional i l’únic que quedava pendent era el
reconeixement per part de l’Estat que un fet violent com aquest
fos considerat com un delicte, atemptat contra l’autoritat.

Com deia hi ha hagut una agressió greu ara fa uns mesos i
per això hem presentat aquesta iniciativa, per això i perquè hem
trobat a faltar una falta de resposta per part de la conselleria.
Volem que el Sr. Conseller ens expliqui en aquesta comissió les
actuacions de la Conselleria de Salut per prevenir la violència
en els centres sanitaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el Hble. Sr. Conseller, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
Conselleria de Salut per prevenir aquests incidents de violència
als centres sanitaris ha potenciat i ha desenvolupat el pla per
prevenir incidents de violència als centres sanitaris, tant en
l’àmbit d’assistència primària com en l`àmbit d’assistència
hospitalària. 

Com ha dit l’any 2007 es va fer un pla integral d’actuació
que aporta les eines per detectar i prevenir aquests incidents. El
pla desenvolupa tres grans línies de treball, una de formació,
una segona de sensibilització i seguretat i una tercera que
vendria a ser el protocol d’actuació davant un incident.  
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Anem per parts, tema de formació, evidentment, prèviament
a dissenyar aquesta formació hi ha hagut un període de recollida
de dades d’informació, analitzar per què es produïen aquests
fets, possibles causes, i d’això va sortir, del responsable del pla,
la necessitat de desenvolupar per exemple tallers formatius, que
van per dues vies: una, a petició de les gerències directament,
que són sessions informatives, i una segona, que són tallers de
formació molt més específics on es faciliten als professionals
eines per intentar detectar i manejar situacions que podríem dir
de risc d’incidents violents, entre altres coses, tallers de
comunicació, de com actuar davant un malalt -diguéssim-
violent. Aquests tallers han permès entre altres coses donar
formació ja a més de 900 treballadors. 

Un segon camp és el de sensibilització i seguretat. Dins
l’àmbit de seguretat, es va constituir una comissió tècnica,
composta per tècnics del servei de prevenció que van fent una
feina de recollida, investigació i desenvolupament del pla. Entre
altres coses permet un seguit de mesures encaminades a detectar
i establir elements de seguretat i simultàniament aquesta
comissió fa una planificació amb l’objectiu de garantir seguretat
a tots els centres sanitaris. Per altra banda, hi ha un àmbit que és
de sensibilització que contempla el desenvolupament d’accions
de sensibilització dins els centres sanitaris de cara a la població.

Si em permet, abans de parlar del que és el protocol
d’actuació, vull comentar que el pla s’organitza funcionalment
en dos nivells diferents, un és gerència, mitjançant una comissió
que tracta diferents mesures i protocols del pla. Aquesta
comissió està composta per un grup heterogeni de professionals
i qui lidera aquest grup és la persona responsable de la
implementació del pla a cada una de les gerències. Hi ha una
altra comissió a nivell de serveis centrals que són els
responsables de les diferents comissions d’àmbit de gerència i
que fonamentalment desenvolupen línies d’actuació amb un
criteri homogeni.

ParalAlelament a aquesta comissió hi ha una comissió tècnica
d’àmbit autonòmic que desenvolupa els projectes de seguretat,
bàsicament detecció i verificació de diferents àrees de risc. Està
constituïda per tècnics de prevenció de les diferents gerències.

En conclusió, a cada una d’aquestes àrees d’actuació del pla
s’han aconseguit importants novetats. Per una banda, hem
desenvolupat una nova eina informàtica per fer més eficient i
ràpida les comunicacions d’incidents; s’ha establert un nou
canal prioritari d’actuació, de coordinació amb la comissió de
serveis centrals en cas d’agressió; s’han aconseguit també les
primeres sentències que declaren el que vostè reclamava, la
consideració d’agressió als professionals com a delicte
d’atemptat; s’ha desenvolupat i posat en funcionament un nou
contingut del programa de formació que es va modificant, i dins
el projecte de seguretat s’han incrementat les mesures actives de
polsadors, càmeres i vigilància. 

La persona en concret que hagi causat..., que hagi rebut un
incident rep una comunicació en què li recorden... s’entra en
contacte, se li recorden els seus drets i deures com a usuari i en
cap cas... que es tolerarien incidents violents. 

He de recordar que aquests incidents són fets puntuals i que
més del 99%, les relacions entre pacients i professionals, són
d’absolut respecte.

Parlam del protocol. El protocol davant un fet té tres fases
diferents. La fase Anota que és mitjançant un full de
comunicació físic i telemàtic... es desenvolupa aquesta
comunicació que arriba immediatament al responsable
d’implementació del pla a cada gerència i que és qui activa el
protocol. Una altra part del protocol és la fase Ria que és la fase
que consisteix en la investigació dels registres per aconseguir
que aquesta investigació segueixi unes determinades dades per
poder tenir una informació correcta i homogènia. Després hi ha
la part que anomenam Actúa que és que una vegada que el
protocol ha estat activat i es fa la investigació es fan dos tipus
d’actuacions directes: una, oferir atenció psicològica directa al
professional que ha estat agredit mitjançant professionals
expressament formats per a aquesta tasca, i de suport jurídic, ja
que el Servei de Salut posa a l’abast del professional
assessorament jurídic per tal de donar suport a aquest
professional. Aquest suport inclou entre altres coses la visita a
un advocat, acompanyament a les visites i evidentment també
vull remarcar que Ib-salut es persona jurídicament en aquests
casos.

Aquests tres projectes esmentats formen part de les
actuacions post-incidents, una vegada que evidentment no s’ha
pogut evitar aquesta conducta violenta. 

Abans de finalitzar aquesta primera intervenció, li vull
comunicar que si comparam el primer semestre del 2010
respecte del primer semestre del 2009 hi ha hagut una reducció
d’un 12,45% de les comunicacions d’incidents amb violència,
en aquest moment tenim comunicació del primer semestre, de
232 casos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. En turno de réplica tiene la palabra
la Sra. Castro, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la seva
explicació del Pla per prevenir la violència en els centres de
salut que es va fer a l’anterior legislatura. Jo he fet un resum
molt petit i vostè ens ho ha explicat molt bé, moltes gràcies,
perquè sempre s’aprèn i ens refresca la memòria, però no era
això el que li demanava. 

Li demanava quines actuacions ha fet vostè. Vostè m’ha
explicat a més si han fet alguna cosa com la nova eina
informàtica, el nou canal prioritari d’actuació. Vostè mateix ho
ha dit ara al final des la seva intervenció, m’ha parlat de les
actuacions post-incidents. Crec que en aquest cas és molt
important la prevenció, perquè com diu en la majoria de casos
la relació pacient-metge és totalment normal i no hi ha
problemes, però hem de pensar que el metge i el pacient
conviuen amb situacions molt delicades i molt sensibles, la
malaltia suposa un element d’estrès, per als dos, però
especialment per al pacient, i en ocasions les exigències
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d’aquests superen els límits que té el metge, de les possibilitats
que té el metge per atendre’l.

En aquests casos és on s’ha d’incidir en la prevenció; la
prevenció, per un costat, de conscienciació dels malalts i de
formació del personal, depenent del conflicte i sobretot de no
assumir l’insult o l’amenaça com una situació normal. Després
evidentment, desenvolupar mesures de seguretat, però com li
deia trobam a faltar un impuls i un desenvolupament d’aquest
pla de la prevenció de la violència que es va fer a l’anterior
legislatura i que avui ens ha explicat molt detalladament. 

Trobam a faltar un impuls i un desenvolupament -repetesc-
per part d’aquest govern als centres sanitaris tant d’atenció
primària com especialitzada. Tenen una eina i demanam al
Govern que s’impliqui seriosament en la seva aplicació perquè
fins ara no ha estat així. Per exemple els grups de feina,
m’agradaria que ens explicàs en la segona intervenció quantes
vegades s’han reunit en aquesta legislatura, si s’han incorporat
noves mesures de seguretat al dia a dia dels centres de salut
perquè en algun cas em consta que s’ha llevat el vigilant de
seguretat de determinats centres.

Ens agradaria saber per què la pàgina web de la conselleria,
almenys fa uns deu dies, quan parla del Pla de seguretat als
centres d’atenció, la última actualització és del desembre del
2006. No hi ha res destacable des del desembre del 2006? No hi
ha hagut cap actuació de la conselleria que mereixi estar a la
pàgina de la comunitat autònoma? 

Quant a les sentències, ens diu que ja hi ha hagut alguna
sentència. Sí, és així evidentment, ja s’ha creat jurisprudència en
aquest tema i s’ha condemnat a un any i sis mesos de presó a
una dona que va agredir un infermer i s’ha considerat un
atemptat a l’autoritat, però en aquest cas crec que des del
Govern central, s’ha de ser més exigent amb el Govern de
l’Estat perquè es reconeguin aquests fets com a atemptat a
l’autoritat en tots els casos. 

Vull recordar a aquest parlament iniciatives del Grup
Parlamentari Popular l’octubre del 2008, una proposta de
resolució el setembre de 2009, una altra vegada el març del
2010, una altra iniciativa, i totes han estat rebutjades pels grups
que donen suport al Govern. Totes aquestes iniciatives i la
proposta de resolució, el que volien era que el Govern
s’impliqués i desenvolupés el Pla de prevenció de la violència
als centres sanitaris.

M’agradaria també que ens contestés, Sr. Conseller, si als
centres de salut hi ha persones responsables de dur un
seguiment de la implantació de les mesures com contempla
aquest pla. També si s’ha creat el grup de treball de salut laboral
i -com li deia abans- que ens detallés almenys el nombre de
reunions que ha tingut el grup de feina que es va crear per
consens amb els sindicats a l’anterior legislatura.

En principi, això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. En turno de contraréplica tiene la
palabra el Hble. Sr. Conseller por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, m’ha
demanat moltes coses, ho he apuntat, no sé si em deixaré alguna
cosa o no.

La primera és que quan vàrem entrar vàrem trobar un pla,
vàrem trobar elements suficients de positivitat en aquest pla i
per tant, no canviam les coses perquè altres persones les hagin
fet. Evidentment, com li he explicat, vostè també ho ha dit, té
una part que és la formació, que és on entra una part de la
prevenció, que els professionals sàpiguen entre altres coses com
manejar determinats tipus de persona. Feim tallers de formació,
entre aquests de comunicació, en funció de les demandes que
tenim i de les iniciatives de les diverses gerències. Ja li he
comunicat que hi han passat prop de més de 900 treballadors.
Evidentment, hem de sensibilitzar també a la població com s’ha
fet mitjançant algun tipus de cartell als centres de salut.

Hem fet o no hem fet? Idò, crec que hem fet coses, per
exemple, pressupost l’any 2008, 3.492.000 euros, pressupost
2009, 3.872.000 euros, hem pujat el pressupost. Em demana
qüestions concretes de mecanismes d’alarma, de vigilància, etc.
Per exemple, hem augmentat en aquesta legislatura a vuit
centres de salut que abans no tenien vigilant de seguretat, ara el
tenen. Abans no el tenien, ara tenim vuit centres més dels que
hi havia. Evidentment, en funció del centre varia la durada
d’aquesta vigilància, en funció de si són PAC o no són PAC.

En aquests moments tots els centres de salut tenen alarmes
d’intrusió i polsadors de pànic, a tots els centres de salut, a
mostradors d’admissió i a les sales d’urgències i de cures.
Tenim càmeres de vigilància a tres centres de Palma i també
evidentment en l’àmbit hospitalari. Venc a dir, hi ha coses que
hi eren, hi ha coses que no hi són. Ja li dic, hem augmentat a
vuit centres de salut el vigilant de seguretat, sense arma
evidentment.

Reunions, les dades que jo tenc són que les darreres reunions
s’han fet dins el darrer trimestre d’enguany, algunes s’han fet a
mitjans octubre, algunes s’han fet a principis d’octubre i en veig
aquí apuntada una altra que és a principis de setembre. Aquestes
comissions de gerència del Pla d’agressions es reuneix
periòdicament i la comissió central que es reuneix menys
vegades, la darrera vegada ho ha fet dins el primer trimestre
d’enguany.
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Jo ja li he dit que hi ha un responsable per gerència i en els
centres de salut el responsable, si no han pres una altra decisió,
és el coordinador i el seu equip de direcció. Si qualque centre ha
decidit nomenar una persona específica des de la gerència
d’atenció primària crec que no s’ha contradit aquest
nomenament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4669/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions per tal que l'actual Son
Dureta tingui activitat sociosanitària.

Para formular la pregunta RGE núm. 4669/10, relativa a
actuaciones para que la actual Son Dureta tenga actividades
sociosanitarias, tiene la palabra la Hble. Sra. Castro, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com vostè va dir al
plenari de dimarts passat quan va parlar d’aquest tema hem de
deixar de costat diferències polítiques i hem de parlar de futur,
un futur que és molt pròxim, va donar un termini molt curt i que
és l’endemà de la finalització del trasllat de l’hospital de
referència al nou centre de Son Espases. El dia que comenci a
funcionar l’hospital de Son Espases i Son Dureta quedi buit i no
tengui activitat jo crec que ja s’ha de saber què passarà amb
aquests més de 70.000 metres quadrats d’edificis que quedaran
buits al centre de Palma, quina previsió té el Govern, és clar que
l’ús ha de ser sanitari o sociosanitari en la majoria de la
superfície. A més, hi ha un mandat parlamentari perquè sigui
així i crec que hi ha coincidència de tots els grups polítics, de
sindicats i de la societat en general, però volem conèixer el pla
d’usos que té el Govern, si ha estudiat la viabilitat dels edificis
i si s’ha fet un estudi econòmic, perquè jo crec que a hores d’ara
ja s’ha de tenir tot això previst per evitar que el solar pugui
revertir a la Tresoreria de la Seguretat Social i sobretot per
evitar el deteriorament dels edificis que s’hagin d’aprofitar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Contesta el Hble. Conseller, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment amb l’obertura del nou hospital de referència es
dóna la possibilitat, una vegada fet el trasllat de l’activitat
assistencial, de disposar d’amplis espais que pensam que han de
ser d’aprofitament sanitari dins l’actual Son Dureta. Crec que
com vostè ha dit a dia d’avui hi ha un ampli consens,
m’atreviria a dir polític i social, per destinar una major part
d’aquests espais a l’atenció sociosanitària des de l’àmbit

sanitari; i evidentment nosaltres treballam amb aquesta
premissa.

L’any 2007 ja vàrem fer una primera revisió d’espais,
evidentment tothom sap que l’hospital de Son Dureta va
començar la seva activitat en novembre de l’any 1955, i per tant
després d’aquests més de cinquanta anys qualque edifici doncs
pot ser hagi quedat obsolet o que evidentment tengui un
envelliment arquitectònic important. Posteriorment hem fet una
revisió de viabilitat arquitectònica de la qual podem concloure,
per una banda, que el conjunt d’edificis, però algun d’ells
específicament, necessiten d’un pla de rehabilitació important.
Com vostè mateixa ha dit disposam o disposarem de més de
70.000 metres quadrats per adaptar-los i poder satisfer
determinades necessitats reals que puguem tenir en aquest àmbit
assistencial.

Per una altra banda, nosaltres vàrem elaborar un pla
d’accions sociosanitàries del Servei de Salut que vàrem
presentar ara fa aproximadament sis mesos, allà es defineixen
una sèrie de recursos a mig i a llarg termini que serien
necessitats que nosaltres pensam que tendríem. Com vostè molt
bé ha dit vull recordar que en aquest parlament es va fer una
resolució en el debat d’enguany, de setembre crec que era, que
ve a dir que el Parlament insta la Conselleria de Salut a
presentar o a elaborar un pla d’usos que contempli
l’optimització de recursos i les instalAlacions actualment en
funcionament per donar resposta a una demanda actual i futura
de places sociosanitàries de l’àmbit sanitari. 

A partir d’aquí vull comentar un parell de coses, com vostès
saben aquest solar és actualment propietat de la Tresoreria de la
Seguretat Social, i està qualificat urbanísticament com d’ús
sanitari públic supramunicipal. Per tant, des de fa un cert temps
nosaltres mantenim contactes amb aquest organisme perquè ens
hem d’assegurar que formin part del sistema sanitari de les Illes
Balears. Per tant, els hem de comunicar un pla que doni
compliment a aquest objectiu assistencial perquè si no ho feim
evidentment no complirem les finalitats per les quals han cedit
l’ús del solar.

Per tant, també hem de desenvolupar, hem de definir un pla
de rehabilitació d’aquests edificis i hem de desenvolupar,
complint aquest mandat del Parlament, per donar resposta a
aquestes necessitats sociosanitàries que nosaltres preveim per al
futur. Al mateix temps, aquest espai ens pot permetre un cert
esponjament i obrir portes a planificar en un futur de quinze o
vint anys determinats serveis que tenim actualment. Quin procés
volem fer per desenvolupar aquest pla d’usos? Jo, com vostè ha
dit, ja ho he dit, crec que en un àmbit amb una sensació de
consens és un projecte que necessita consens, això vol dir
compartir opinions, fer sinèrgies i arribar a conclusions per una
banda entre diferents administracions; ja ho he dit, l’objectiu és
presentar un projecte en què la Tresoreria de la Seguretat Social
vegi contingut assistencial i, per tant, poder continuar utilitzant
tots o parts d’aquests edificis. Això vol dir consens entre
diferents administracions, ja hem iniciat contactes amb
l’Ajuntament de Palma, Tresoreria, consell insular, Universitat
i evidentment dins el Govern i, a més, aquest consens l’hem de
fer més extens a partits polítics, grups parlamentaris i
determinades associacions de malalts o població civil. 



706 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 48 / 1 de desembre del 2010 

 

Això va lligat que és un projecte molt ambiciós a més de
necessari i que no és un projecte estrictament a realitzar dins
aquesta legislatura. Per tant, és important escoltar, és important
fer un projecte de consens perquè pugui tenir viabilitat de futur.
Nosaltres entenem que a més d’aquestes qüestions de consens,
d’integrar posicions, de fer un projecte assistencial, de fer un
projecte que pugui ser realitzat en el futur, es necessari també
tenir present el seu finançament i la seva sostenibilitat
econòmica de futur. Nosaltres treballam en aquesta línia,
analitzam estat i possibilitats d’espais i tenint en compte quines
són les necessitats que nosaltres pensam que hi ha dins l’àmbit
sociosanitari per a atenció a cronicitat i per a pacients
pluripatològics, doncs és la línia que nosaltres volem
consensuar, arribar a una decisió perquè això pugui ser una
realitat en els mesos i anys propers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. En turno de réplica tiene la palabra
la Sra. Castro, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, molts bones
intencions i em quedo sobretot amb el consens del que vostè va
parlar dimarts i avui ha tornat a repetir, és un projecte que s’ha
de fer amb consens, però s’ha de començar ja, s’ha de començar
a concretar quines parts són aprofitables, quines s’han de
reconvertir, quines no són necessàries, és hora d’avançar ja amb
el Pla d’ús de Son Dureta. És cert que s’ha d’estudiar amb cura,
que és un projecte que abraçarà la pròxima legislatura, que s’ha
d’estudiar amb molt de compte la viabilitat econòmica, però jo
crec que és important concretar ja i posar-se a fer feina
seriosament. I fer feina seriosament, com vostè ha dit, si
realment es vol el consens, suposa crear un grup de treball en el
qual estiguin representants tots els grups polítics i totes les
institucions implicades. 

A mi m’agradaria que això ho concretés més, si és possible,
en la seva pròxima intervenció. Està disposat el Sr. Conseller a
crear un grup de treball en què tots puguem participar per
concretar el Pla d’usos del centre? Perquè jo crec que Menorca
i l’hospital Verge del Toro és un exemple del que no ha de
passar i si retardam encara més el tema de, ... és que ja no
parlam de començar a treballar a Son Dureta, estam començat
de començar a pensar el que es vol fer a Son Dureta i jo crec
que això es pot allargar molt i hem de començar a fer feina tots
plegats, com hem dit, grups polítics, institucions perquè la
societat en general està d’acord que això es dediqui a un centre
sociosanitari, la situació demogràfica, la situació de l’augment
de l’esperança de vida, de la supervivència de malalties
cròniques, en fi molts de factors jo crec que fan més que
necessari l’augment de places sociosanitàries, sobretot tenint en
compte el preu d’una plaça sociosanitària enfront del preu d’una
plaça d’un hospital d’aguts que moltes vegades ha de ser
ocupada per malalts sociosanitaris, amb la despesa que això
suposa. Jo crec que fins i tot es pot mirar des del punt de vista
econòmic i sortiria a compte posar-nos-hi a treballar.

Jo li demanaria, Sr. Conseller, per acabar aquest tema,
perquè no té molt més recorregut, el que crec més important: si
està vostè disposat a definir un grup de treball en què tots hi
puguem colAlaborar. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. En turno de contrarréplica tiene la
palabra el Sr. Conseller ,por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment hi ha un pla previst per a dia 20 de desembre -
diguéssim- quan la gran part d’activitat de Son Dureta deixi de
funcionar, això és una qüestió; i una altra és que nosaltres -ja li
ho he dit- hem fet feina per conèixer quin és l’estat de cada un
dels edificis, veure la seva viabilitat perquè tot té viabilitat, però
amb costos molt diferents i després hem d’intentar definir en
funció de les necessitats futures quants d’aquests metres
quadrats hem d’ocupar, hem d’utilitzar per donar sortida a
aquestes necessitats que vostè molt bé deia de recursos
sociosanitaris.

Evidentment nosaltres tenim idees, tenim projectes, però
aquests projectes els volem compartir i per tant entre tots hem
de fer això. Nosaltres no volem donar una proposta tancada,
però evidentment tenim les nostres idees i tenim els nostres
pensaments. Sí és veritat, i vostè ho ha dit, que és un projecte
important i per tant necessita consens perquè la responsabilitat
no és només nostra, jo crec que és una responsabilitat
compartida i si tots volem anar en la mateixa direcció no hi ha
d’haver cap tipus de problema. Què vull dir amb això? Nosaltres
farem una proposta en fase d’esborrany que és el que volem
compartir per acabar de definir què pertoca que hi sigui, què no
és necessari, què es necessita, però sobretot entre tots hem de fer
un projecte que vegi la Tresoreria de la Seguretat Social, que és
un projecte assistencial sociosanitari i amb la proposta definitiva
hem de veure el seu finançament i la capacitat de sostenibilitat
econòmica de futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Antes de iniciar el segundo punt del
orden del día agradecemos la presencia del Sr. Conseller y de
los altos cargos que lo acompañan.

Muchas gracias.
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II. Proposició no de llei RGE núm. 5544/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cofinançament
del nou hospital al solar de Son Espases.

Pasamos al debate de la Proposición no de ley RGE núm.
5544/10, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
financiación del nuevo hospital en el solar de Son Espases. Para
defender la proposición tiene la palabra la Sra. Carmen Castro,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa és una vegada
més voler instar el Govern estatal al cofinançament del nou
hospital de referència de la nostra comunitat autònoma. Dic una
vegada més perquè és la quarta vegada que es tracta aquest tema
a iniciativa del Partit Popular i en cap de les iniciatives que es
varen sotmetre a votació no es va tenir el suport de la resta de
grups que donen suport al Govern.

L’Estat espanyol participa, ha participat a diferents hospitals
com a l’Hospital Universitari Central d’Astúries, a la reforma
i l’ampliació de l’Hospital Marquès de Valdecilla, a l’Hospital
General de Toledo, i a l’Hospital Clínic de Barcelona. En tots
aquests centres ha tengut una participació econòmica i això ha
fet que encara més Balears estigui per darrera totes les
comunitats autònomes perquè no només és la comunitat
autònoma que té menys despesa sanitària de tota Espanya sinó
que a més el compromís de l’Estat per cofinançar i per
participar en les Illes Balears és zero.

La sanitat, com tots sabem i hem repetit moltes vegades, és
el pilar bàsic de l’estat de benestar i vàrem saber l’altre dia que
és una de les dues prioritats del Govern Antich junt amb
educació, segons ell mateix va manifestar. Aquí patim el fet de
la insularitat i això s’ha de compensar amb una dotació
d’infraestructures. Precisament pel cost de la insularitat en
l’àmbit sanitari és va propiciar que Balears fos designada una
zona estratègica sanitària. Això, en teoria, suposava una major
implicació econòmica del Govern de l’Estat i amb més motiu
perquè l’actual model de finançament sanitari no té en compte
l’increment demogràfic, que a Balears ha estat el més alt de tot
l’Estat.

És necessari, per tant, un compromís valent per part de
l’Estat espanyol en el finançament del nou hospital de referència
a Son Espases, només que sigui per fer justícia amb els
ciutadans de Balears. El conseller de Salut ja va demanar aquest
cofinançament al ministre Bernat Soria i en resposta a una
pregunta que li va formular el nostre grup al plenari va dir,
textualment: “evidentment, ni el conseller ni el Govern no
renuncien a cap tipus de cofinançament”. Això ens va fer ser
optimistes en el sentit que s’insistiria a pesar dels canvis
continus de ministres, des del Sr. Bernat Soria ja anam pel
tercer ministre de Sanitat, però veiem que passa la legislatura i
no s’aconsegueix res.

Com deia, aquesta és ja la quarta vegada que es presenta una
iniciativa en aquest sentit i crec que ara que l’hospital està a
punt de funcionar i que tots veiem el necessari que és i la
importància d’aquesta infraestructura, i sobretot ara que tots els
grups han assumit aquesta obra, és el moment d’anar tots a una
i sumem les nostres forces per aconseguir un acord unànime,

que és el que demana aquesta iniciativa, que és instar el Govern
de l’Estat espanyol a cofinançar la construcció del nou hospital
de referència de les Illes Balears a Son Espases.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Para fijar posiciones seguidamente
procedemos a las intervenciones de los grupos parlamentarios
de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, no
intervienen. Por parte del Grupo Parlamentario BLOC per
Mallorca i PSM-Verds tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ha dit la portaveu del Grup
Popular, estam parlant d’una proposta que s’ha duit en
reiterades ocasions en aquest parlament i que ja ha estat
rebutjada en d’altres ocasions. Jo he de confessar que en aquest
moment la veritat és que hi ha una gran temptació de donar-li
suport perquè una part dels arguments que nosaltres havíem
mantingut, el nostre grup, en contra i que era expressar i
mantenir clarament la posició contrària a la ubicació d’aquest
nou equipament, és cert que una vegada inaugurat o a punt
d’entrar en funcionament plenament, el més important ara és
que tiri endavant i que tregui el màxim èxit possible. És a dir, la
posició contrària a la ubicació ningú no l’està plantejant en
aquest moment i ni molt manco la demolició de l’hospital amb
235 milions d’euros gastats en aquest equipament.

No obstant això, mantendrem la posició encara avui perquè
seguim mantenim la idea que l’Estat vagi pagant un equipament
escolar, un equipament sanitari, un equipament de tot ordre, una
escoleta a cada una de les comunitats autònomes no ens pareix
l’element adient. En qualsevol cas si és l’única manera que
l’Estat espanyol compongui el nostre esquema de finançament,
evidentment celebraríem que aquest cofinançament s’arribés a
produir. Ara certament no seria racional, no és raonable i no és
respectuós amb el repartiment de competències. Ara la Sra.
Castro ens recordava que el sistema de finançament no havia
tengut en compte l’increment de població, i això és cert fins
arribar al nou sistema, el nou sistema que és absolutament
insatisfactori, sí que ha introduït aquest element, mentre que
l’anterior havia congelat la població l’any 99.

Nosaltres mantenim que s’ha de canviar de dalt a baix el
sistema, ens agradaria veure un canvi i aquesta unanimitat que
es planteja per a un tema, jo diria que perifèric del finançament
de Son Espases, fos al sistema central, el del finançament
autonòmic, que donem suport a una reivindicació que Catalunya
ha tornat posar en primera línia, com és la del concert econòmic,
que és el que ens permetria realment afrontar des de la pròpia
riquesa els nostres dèficits d’infraestructures.
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En qualsevol cas és veritat que avui la sanitat està més ben
reconeguda en el nou sistema de finançament del que havia
pactat el Partit Popular i que l’any 99 considerava tant
satisfactori quan es va produir i l’any que es va produir la
transferència, i ens satisfà veure que se’n temen que tot i haver
millorat, és realment encara nefast per a les Illes Balears. És a
dir, la solució avui és molt temptadora, no sé si a la cinquena
vegada que facin aquesta proposta l’haurem d’assumir, però
reconeguem que fins i tot el dia que l’acceptem, no serà la
fórmula que voldria el nostre grup per millorar el nostre
finançament. No és perquè l’Estat vengui a fer una cosa de les
nostres competències, sinó perquè el sistema general estigui ben
dotat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Alorda. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Parlem de la proposició no
de llei del cofinançament de Son Espases. Jo tornaré a insistir
com ha fet el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
que no és la primera vegada que tractam aquesta iniciativa en
comissió, jo no sé si creuen que reiterant aquesta iniciativa faran
canviar el criteri del Grup Parlamentari Socialista en aquest cas.
Em sorprèn perquè pensam i creim que tal vegada la presenten
perquè han quedat fora estoc i ja no tenen més iniciatives per
presentar.

Miri, jo crec que moltes vegades hem de fer una ullada
enrere, pensar, veure i ser conscients dels fets històrics que
s’han produït a la comunitat autònoma i que fan que avui
estiguem aquí. El Partit Popular va governar del 2003 al 2007
i no sé quines gestions es varen fer per millorar les instalAlacions
sanitàries amb convenis amb el Govern de l’Estat. El Partit
Popular va governar Espanya des de l’any 1996 al 2004,
precisament quan es varen transferir les competències en
matèria de sanitat, unes transferències mal dotades, fins i tot el
Partit Popular de Balears així ho va reconèixer, però que varen
ser gestionades pel Partit Popular. Unes transferències que eren
insuficients. 

A dia d’avui ens trobam que als ciutadans d’aquestes illes
els hauria agradat que vostès haguessin insistit fa molt de temps
quan s’aprovà l’any 2002 el sistema de finançament, com li
deia. Una qüestió és que la població de les nostres illes s’ha
incrementat durant aquest període un 33% i no s’ha rebut ni un
euro. I afortunadament aquest injust finançament s’ha pogut
corregir. I si ho comparam ara mateix a la situació actual amb
el millor finançament de la història per a aquesta comunitat.
L’estreta colAlaboració amb el Govern d’Espanya ha permès per
un costat obtenir per a les nostres illes més inversions que mai,
fins i tot triplicant-les. I tenir per un altre costat un acord de
finançament que no permetrà que les Balears tornin a estar mai
més a la cua de l’Estat espanyol.

Sempre són necessaris més recursos i més finançament per
continuar millorant el nostre sistema sanitari per garantir així la
seva sostenibilitat. En tot cas comentar també que la Sra. Castro
ha fet menció al finançament a diferents hospitals del territori
espanyol i feia especial menció a l’Hospital d’Astúries. No ho
expliquen bé, el Ministeri de Sanitat finança la instalAlació
d’unitats de tractament especialitzat de caràcter nacional. Això
vol dir que en el cas de l’Hospital d’Astúries hi ha un
finançament perquè s’hi ha creat un Institut Nacional de
Silicosis, una unitat de referència nacional. I precisament per
això hi ha aquest finançament del Ministeri de Sanitat,
precisament per això.

Per tant, m’agradaria i des del nostre grup parlamentari li
recomanam que no utilitzi aquesta iniciativa per confondre la
ciutadania i sigui coherent amb les accions, que tant va fer el
seu partit quan va tenir l’oportunitat de governar, com en les
accions que va fer el seu partit quan va gestionar la transferència
de sanitat cap a aquesta comunitat autònoma i que per cert,
estava molt dotada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Dalmau. Para hacer uso de la palabra por
contradicciones tiene la palabra la portavoz Sra. Castro por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em referiré quasi
exclusivament al Grup Socialista en la meva resposta, perquè
veig tant compungit el Sr. Alorda que no vull fer sang.
Simplement li he de dir que em sap molt de greu el paper que li
toca fer avui, entre altres que ha fet fins ara, però el d’avui és
especialment greu i suposo que ho està passant prou malament,
perquè Sr. Alorda la ideologia es mostra caminant i fent camí.
Si vol podem parlar de Catalunya i esper que no li toqui fer el
mateix paper que ha hagut de fer Esquerra Republicana.

Sr. Dalmau, cerquen vostès justificacions per negar una
proposició no de llei que és de justícia per a la nostra comunitat
autònoma. És una petició que té prou cobertura legal i que
demana allò que pertoca als ciutadans de les Illes Balears. Vostè
només parla del finançament quan es varen fer les
transferències..., escolti, han tingut prou temps per corregir-ho
en aquesta legislatura, on se suposa que el Govern de Madrid és
un govern amic seu. Ha millorat el finançament diu vostè, però
el sistema sanitari segueix sense estar ben dotat, perquè tenim
un Govern i un conseller que han consentit que siguem la
comunitat autònoma que té la despesa sanitària més baixa de tot
l’Estat espanyol, han consentit que es baixessin 100 milions
d’euros l’any 2010 i que es tornin a baixar 100 milions d’euros
més l’any 2011 perquè serà el mateix pressupost.

El Partit Socialista vull recordar que no volia l’Hospital de
Son Espases, que no volien segon cinturó i ara tindran Hospital
de Son Espases, segon cinturó i a més a pelo -no sé com es diu
això en català-, perquè ho faran tot sols, sense la colAlaboració
de l’Estat. 
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El 30 de maig del 2008 una notícia deia textualment:
“Thomàs propone al Gobierno cofinanciar Son Espases para
compensar que Baleares sea la comunidad peor financiada”.
Perfecte, jo no sé quin és el grup que dóna suport en aquest
moment al Sr. Thomàs..., per favor una mica de coherència!
Vostès són els que donen suport al Govern i el Govern demana
públicament el mateix que avui demana el Partit Popular amb
aquesta iniciativa, amb aquesta proposta d’acord. I vostès
sembla que la votaran en contra. Què passa?, que a vostès els
donen les directrius des de Madrid i ni tan sols el Sr.
Conseller..., sí, Zapatero és el que és a Madrid, el seu amic, jo
crec que podrien ser una mica més coherents i més
reivindicatius i no defensar l’Estat per damunt dels interessos de
les nostres illes i dels nostres ciutadans. 

La Llei de cohesió i la declaració de zona estratègica
sanitària es va fer precisament per això, perquè quan un hospital
no tenia un servei de referència nacional pogués ser cofinançat
per l’Estat. Si vostès no són reivindicatius amb el Govern
socialista del seu mateix color polític, jo crec que als ciutadans
els agradaria molt que vostès ho fossin. Vostè ha dit que ens
hagués agradat no sé quin any que el Partit Popular també ho
hagués estat. Demostrin ara que vostès defensen per damunt
dels interessos partidistes i per damunt dels seus càrrecs i de les
seves cadires els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i
demanin a Madrid el cofinançament de l’Hospital de Son
Espases, perquè en aquest moment més que en cap altre donada
la situació econòmica, és necessària una ajuda de Madrid per
mantenir aquesta infraestructura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro.

Votaciones para la Proposición no de ley RGE núm.
5544/10.

Votos a favor?

Votos en contra?

7 votos a favor, 8 votos en contra.

En consecuencia queda rechazada la proposición no de ley.

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión.



710 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 48 / 1 de desembre del 2010 

 



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 48 / 1 de desembre del 2010 711

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


