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LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem, si els sembla, aquesta sessió de la Comissió de
Salut, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Maria Torres i Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Si no n’hi ha més, passem, doncs, al primer
punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en les preguntes
RGE núm. 155 i 156/11. 

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, el Sr. Vicenç
Thomàs, acompanyat del Sr. Enric Rius, cap de gabinet del
conseller, i del Sr. Antoni Canyelles, assessor tècnic del
conseller.

Per formular la pregunta RGE núm. 155, relativa a
tancament de l’Oficina de Consum de l’aeroport de Palma, té la
paraula l’Hble. Sra. Carme Castro per un temps de deu minuts.
Quan vulgui, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Bé, és que no tinc clar, a l’ordre del dia, l’ordre de les
preguntes, però, bé, primer jo crec que era una sobre el cost de
la posada en funcionament de l’oficina i després una sobre el
tancament, potser?

LA SRA. PRESIDENTA:

Nosaltres, conseller, tenim l’ordre al revés. A vostè li
importa?

(Remor de veus)

Vinga, fem-ho com vostè diu. Si al conseller no li importa,
primer... Ah, com vulgui.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

No, no, primer una i després una altra.

I.2) Pregunta RGE núm. 156/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de la posada en funcionament de
l'oficina de consum.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ella demana que canviem l’ordre, encara que estan
registrades al revés. Llavors farem la 156/11, relativa a cost de
posada en funcionament de l’Oficina de Consum. 

Té la paraula, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Sr. Conseller i als seus
colAlaboradors per venir a contestar les preguntes del Grup
Parlamentari Popular, i la primera pregunta era, Sr. Conseller,
que volíem conèixer quin ha estat el cost total de la posada en
funcionament de l’Oficina de Consum a l’aeroport de Palma que
es va posar en marxa el passat 4 de març de 2009, bé, aquest dia
es va inaugurar, i voldríem saber quant ha costat a la comunitat
autònoma i a altres institucions que també l’han finançada, i
també si ens pogués dir quants dies ha estat oberta aquesta
oficina i quantes consultes i queixes s’han tramitat, encara que
això no estava inclòs dins la pregunta, però si el Sr. Conseller té
les dades també ens agradaria que ens les donés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller.

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

Intentaré posar un poc d’ordre i allò que em deixi idò ho
anirem concretant.

En relació amb el cost, això té dues parts diferenciades, la
part que va gestionar directament la comunitat autònoma i la
part que va gestionar l’Institut Nacional de Consum. 

La primera part, la que correspon a la comunitat autònoma,
entre finals del 2009, de comprar materials, etc., etc., i fins a
final de juny, va suposar 172.551 euros, i en el segon semestre
de gestió de l’INC varen ser 139.914 euros. 

En relació amb l’activitat que vostè em demana... -esperi un
segon, on era això?-, la gestió que va realitzar la comunitat
autònoma varen ser 353 reclamacions i 2.826 consultes. I en
l’època que va gestionar l’INC varen ser 1.030 reclamacions i
3.256 consultes. Si li serveix d’informació complementària jo
li diria que estrictament les reclamacions són reclamacions de
ciutadans o usuaris de transport aeri que consideraven que
qualque dret havia estat vulnerat. El que són consultes, que són
moltes més, vénen a ser peticions d’informació, peticions
d’informació el 99% de les quals no tenen res a veure amb
consum, simplement dúiem un registre d’aquestes activitats que
després a la següent pregunta jo li podré contestar perquè
aquestes dades són un poc la justificació de la finalització
d’aquesta experiència pilot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè diferencia la gestió, no la
inversió, la gestió de la comunitat autònoma i la gestió de
l’Institut Nacional de Consum, i si no ho he entès malament
parla..., bé, la conselleria són 300.000 euros, segons vostè, i
després parla de l’època en què va gestionar-la l’Institut
Nacional de Consum. Hi va haver gestió independent o...? Ens
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agradaria que ens ho aclarís. Teníem entès que havia estat una
inversió per part de la comunitat autònoma d’una quantitat, i
una altra quantitat l’Estat, fins a 400.000 euros, però no una
gestió diferenciada, que és el que he entès que ha dit vostè ara.

En tot cas ens sembla que, bé, 300.000 euros per part de la
comunitat autònoma no ens aclareix quant va invertir l’Institut
Nacional de Consum; a aquests 300.000 euros s’han de sumar
els 153.000 que es van anunciar com a inversió el dia de la
inauguració?, o estan inclosos dins aquests que vostè ens ha dit
que es van gastar des de final de 2009 a final de juny i en el
segon semestre?

Aquesta oficina que es va inaugurar com un nou servei
pioner a tot l’Estat, un servei que la conselleria posava a
disposició de tots els residents, dels turistes, i que semblava que
havia de ser copiat per tots els aeroports d’Espanya, va durar
ben poc, es va tancar el juny i es va tancar definitivament el
gener, i el cost no ens aclareix tampoc els dies que ha estat
oberta l’oficina, i realment ens sembla un cost una mica
desorbitat. També volíem saber si aquí estan inclosos els
terminals on line que també van anunciar el dia de la
inauguració. Estan inclosos en aquest pressupost o suposen una
despesa extra?

Vostè sembla que ha apuntat ja que explicarà el motiu del
tancament com si fos un motiu econòmic. És que no es tenia un
informe econòmic quan es va obrir aquesta oficina?, un estudi
de viabilitat? Tot això són preguntes que ens feim i que ens
agradaria que ens contestés. No sé si és que vostè en algun
moment va parlar, quan es va tancar l’oficina per primera
vegada el juliol, de problemes administratius del Govern
central, i, bé, no sé si és que no tenien previst que en obrir
l’oficina hi hauria un augment de la demanda.

En fi, són coses que ens agradaria que ens aclarís, sobretot
si els 153.000 euros que es van anunciar el dia de la inauguració
com a inversió del Govern balear estan inclosos aquí; si aquí
també està inclòs el cost dels cinc terminals on line que se
suposa que ara han quedat en funcionament i que també es van
inaugurar el passat dia 4 de març, i els dies que ha estat oberta
aquesta oficina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. I en torn de contrarèplica, el conseller.

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

Sí, Sra. Diputada, és que vostè m’ha formulat les preguntes
que hagués estat un poc més lògic començar per l’altra, perquè
haguéssim pogut fer l’historial d’aquesta oficina, per què
sorgeix, per què es crea, i es crea amb unes condicions molt
determinades. Vostè em demana primer la inversió que ha
suposat això i per això hi ha dubtes. Jo després, el que no li hagi
contestat, li ho contestaré després.

El que la comunitat autònoma ha gastat en aquest projecte
han estat 172.550 mil euros en la posada en marxa de l’oficina;
això vol dir recursos humans i materials. Els cinc punts
telemàtics que vostè..., que han estat en funcionament el 2010,
això és un cost diferenciat de 20.879 euros; està diferenciat.
Aleshores jo li explic que després l’INC, que era el que en
funció del conveni signat s’encarregava de la gestió el segon
semestre, va fer una inversió de 139.914 mil euros. Jo després
a la següent pregunta li explicaré tota la història perquè sigui
més comprensible d’on surt aquest projecte i per què finalitza.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.1) Pregunta RGE núm. 155/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de l'oficina de consum de
l'aeroport de Palma.

Llavors passem a la pregunta núm. 155, aquesta sí, relativa
a tancament de l’Oficina de Consum a l’aeroport de Palma, i té
la paraula la Sra. Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, jo no sé com
duia vostè la pregunta o com la hi havia preparat. Jo vull saber
quant va costar posar en funcionament aquesta oficina; això és
el principi, i llavors ja arribarem, com ara hem arribat, al perquè
es van tancar. Però primer és molt fàcil dir “va costar tant” i
punt, i va estar oberta tants de dies, i quant va costar cada dia
que va estar oberta. Idò això és el que volíem saber que no hem
pogut aclarir.

Vostè ens parla ara de 139.000 euros de l’Institut Nacional
de Consum, que va gastar. Miri, aquesta oficina es va obrir o es
va inaugurar per part del president Antich i per part de la
directora general de..., no ho sé, com era?, directora general de
l’Institut Nacional de Consum, una oficina que es va inaugurar
a bombo i platerets per analitzar queixes i que això era una cosa
pionera a Espanya i a Europa, es va dir, que en poc temps
s’obriria a tots els aeroports pràcticament de l’Estat espanyol o
en els principals aeroports de l’Estat espanyol. No només no es
varen obrir sinó que es va tancar i es va tancar en dues fases, la
primera fase, el juliol, i es va anunciar el dia de la inauguració
una inversió total de 400.000 euros, i per part de la comunitat
autònoma vostè ja ens ha explicat el que ha costat, 300.000
només per part de la comunitat autònoma. Aquí no queda clar...,
300 mil i busques, sí; 172.580 més 139.214 són 300 mil i
busques, no?

(S'escolta el Sr. Conseller de fons de forma inintelAligible)

Bé, sí, d’acord, ja està, és igual. 400.000 euros, d’acord.
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La qüestió és que es va tancar en dues fases, la primera el
juliol..., o sigui, s’obre el març, una inversió de 400.000 euros,
i en plena temporada, quan comença la temporada, quan se
suposa que hi haurà més reclamacions, quan comencen a venir
els passatges a l’aeroport de Palma, es tanca. Perfecte, es tanca
i es torna a obrir després de dues setmanes, segons el conseller
va declarar -ara em deia, abans, que no-, per qüestions
administratives del ministeri o de l’Institut Nacional de
Consum. Això, la primera. Després definitivament el gener es
diu que es tanca l’oficina i s’intenta passar el més desapercebut
possible -evidentment no és possible-, i el gener queda tancada
definitivament aquesta oficina que havia de ser pionera i que
havia de ser exemple per a tothom. Ens voldria dir, Sr.
Conseller, quins van ser els motius dels tancaments, tant del
provisional com del definitiu?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la
Conselleria de Salut, per mitjà de la direcció general, durant tota
la legislatura s’ha dedicat a tenir una línia de treball d’ampliar
i millorar la protecció dels consumidors i d’apropar
l’administració als ciutadans. 

Dia 15 d’octubre de 2008 en el Senat espanyol hi va haver
una moció del Partit Popular que instava el Govern a la
instalAlació d’una finestreta única per a reclamacions de
transport aeri. El Consell de Ministres, dia 16 de gener de 2009,
va encomanar a l’Institut Nacional de Consum que estudiés la
posada en marxa d’aquestes finestretes úniques en els principals
aeroports d’Espanya. Dins la comissió de cooperació de
consum, en què hi participen l’Administració General de l’Estat
i totes les comunitats autònomes, va sorgir la possibilitat de fer
una prova pilot a un aeroport d’Espanya perquè duràs durant un
any; hi va haver la proposta de la Direcció General de Consum
de les Illes Balears de fer el pilotatge a l’aeroport de Son Sant
Joan, amb una condició: que els primeres sis mesos fossin de
gestió de la comunitat autònoma i sis mesos, de l’Institut
Nacional de Consum. Això va succeir, aquest acord, dia 11 de
març del 2009.

Posteriorment es va posar en marxa la realització d’aquesta
experiència pilot d’aquesta oficina aeroportuària d’atenció als
consumidors a l’aeroport de Palma. Nosaltres vàrem subscriure
amb AENA dia 5 de febrer de 2010 un conveni de colAlaboració
per tal de potenciar aquesta atenció als usuaris de transport aeri,
cooperació entre AENA, perquè ens cedís, entre altres coses, un
espai, i nosaltres. Hem de recordar que el motiu, entre d’altres,
era perquè el 20% de reclamacions que tenia la Direcció
General de Consum eren en relació amb el transport aeri -l’any
2010 va ser la segona causa de reclamacions a Consum-, i
també crec que tothom comparteix el criteri que el transport aeri
és clau en un sector tan important com és la indústria turística
a la nostra comunitat autònoma.

Per tant ja vàrem dir que es tractava d’un projecte pilot,
experimental, i que en realitat era això el que vostè ha dit, una
experiència pionera a Europa i a Espanya. I es va fixar una sèrie
d’objectius, un dels objectius que nosaltres consideram assolits
era oferir als consumidors una garantia d’informació, millorar
i ampliar els drets dels consumidors i conèixer també de primera
mà quins eren els problemes en relació amb el consum de tots
els agents que treballen a un aeroport de les dimensions del de
Palma, i també hem tengut l’oportunitat de valorar quan hi ha
una crisi puntual en el sector aeronàutic, com va passar amb el
núvol volcànic i amb la vaga dels controladors, idò vàrem poder
valorar quina importància té una oficina d’aquest tipus. Per tant
nosaltres pensam que vàrem augmentar la qualitat d’informació,
que l’atenció es rebia in situ, i vàrem facilitar que els ciutadans
poguessin exercir el seu dret a l’hora de posar reclamacions. 

La nostra valoració és positiva; hi ha una memòria que
considera aquesta experiència com a positiva, però jo per
exemple ja li he dit, del període de gestió directa nostre el
primer semestre, que vàrem tenir una mitjana de 27 consultes
diàries; ja li he explicat que aquestes consultes no tenien res a
veure amb consum. “Em pot dir vostè on és l’oficina d’Air
Europa?”. “On he de fer l’embarcament d’Air Berlin?”. Això no
són tasques d’una oficina de consum, i la mitjana de
reclamacions de consum era de 3. 

Per això es fa una experiència pilot i es valora si la utilitat en
funció de la inversió que s’ha de fer ve o no ve al cas.
Evidentment nosaltres tenim unes despeses, però nosaltres per
exemple vàrem contractar sis persones per poder donar aquest
servei, un servei que era de 7 del matí a les 11 del vespre de
dilluns a diumenge; això necessita o necessitava un volum de sis
persones, dos tècnics i quatre auxiliars.

La valoració que es fa d’aquesta experiència jo li dic que té
aspectes positius, però evidentment s’arriba a una conclusió,
que és que la despesa econòmica pel nivell d’informació i de
servei que es dóna en situacions de normalitat és molt baixa.
Això és la conclusió a què s’arriba. És veritat que quan hi ha
problemes a l’aeroport, com allò que li he dit de la crisi del
núvol volcànic o com va ser allò de la vaga dels controladors, jo
li puc dir que en la meva experiència personal vaig estar els dos
dies a l’aeroport quan hi havia la vaga dels controladors, la
utilitat va ser molt alta, i de fet en aquells dies de la vaga dels
controladors es varen presentar més de mil reclamacions.

Conclusió de la memòria que fan les institucions: és que en
situació de normalitat hi ha una baixa demanda de necessitat
d’informació, o que el fet de facilitar in situ les reclamacions a
través de persones físiques no té una relació cost efectivitat, i es
pensa que amb els punts telemàtics, que persisteixen, es pot
donar aquest servei. I és veritat que la nostra valoració, i estam
fent passes en aquest sentit, és que en el moment en què hi
pogués haver una situació de conflictivitat sí que té utilitat i
interès tenir una oficina en aquell moment amb persones que
físicament ajudin a fer les reclamacions. I estam fent feina en
aquests moments amb AENA per poder establir un canal de
colAlaboració i que en el moment en què hi pugui haver una crisi
en transport aeri nosaltres puguem ràpidament posar una oficina
temporal mentre succeeixi aquest fet a l’aeroport de Palma.
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Això bàsicament és la informació del perquè es fa aquesta
experiència pilot, que ja neix amb una idea d’un any; quina
valoració se’n fa, quin cost té i quines són les raons per les quals
han duit a les dues institucions que amb aquest cost econòmic
no es trobava oportú i adient continuar amb aquesta experiència
pilot. Sí que li he de dir que la nostra experiència ens diu que en
moments de crisi és oportú tenir una presència física i donar
informació de primera mà i donar-la amb ajuda per fer
reclamacions, que això és el que vàrem fer durant tots els dies
en què va succeir la crisi d’abans de Nadal dels controladors. 

I efectivament, vostè ho comentava, durant l’inici del juliol
hi va haver un seguit de problemes, el motiu és un problema és
de l’Institut Nacional de Consum, però és igual, nosaltres per
exemple vàrem decidir no tancar dia 31 de desembre i ho vàrem
mantenir obert fins dia 7 o 8 de gener perquè pel tema de les
vacances i vàrem considerar oportú aguantar aquest servei amb
aquest cost la primera setmana de gener.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo el que veig és que en nou
mesos hi ha hagut una despesa de 400.000 euros
aproximadament per part de la conselleria i de l’Institut
Nacional de Consum, tots sous públics, és igual d’allà on surtin,
i no sé si el rèdit que se’ls ha tret ha estat alguna més que unes
fotos, una inauguració mediàtica per part del president Antich,
perquè li vull recordar que les hemeroteques hi són per alguna
cosa i el dia de la inauguració no se’n parlava, de pla pilot, ni
molt manco. El president Antich deia textualment que “s’ha de
guanyar terreny amb l’econòmic apostant per la qualitat i
Balears viu del turisme i ha de ser líder en aquests serveis”,
referint-se a aquests serveis d’una oficina de consum a
l’aeroport. 

Llavors, com hem dit i com vostè ha dit, es va parlar d’una
qüestió pionera que s’aniria implantant a poc a poc als
principals aeroports de l’Estat espanyol. És realment sorprenent
que després de mou mesos de tenir l’oficina oberta, ni tan sols
un any, ara es parli que era un pla pilot, un estudi, un estudi
molt car, tal vegada s’hauria pogut començar amb un
funcionament al cent per cent dels punts telemàtics per veure si
realment era necessari obrir una oficina, per molt que hi hagués
una aprovació al Senat d’aquesta proposta del Grup Popular,
com vostè deia, jo crec que vostè hauria hagut de fer un estudi
de quan costaria aquest pla pilot. O és que li varen ficar un gol
i li varen fer gastar uns sous sense tenir realment present i sense
haver estudiat l’eficàcia d’aquesta oficina?, perquè vostè parla
de tres reclamacions diàries de mitjana, però com vostè diu, en
els moments de crisi això era molt més alt. Jo no sé si és
necessària una estructura permanent, o si hi ha una crisi s’ha
previst crear algun tipus d’infraestructura, d’estructura o oficina
si hi ha una crisi, perquè realment els punts telemàtics no sé si
seran suficients. També es parlava de telèfon, de la pàgina web
quan es va tancar l’oficina, que tot això ja era més que suficient.

Bé, jo no sé si realment la inversió -com li deia- de 400.000
euros en nou mesos està justificada, si això era un pla pilot jo
crec que ho haurien d’haver anunciat com a tal. El desplegament
que hi va haver el dia de la inauguració no es correspon en
absolut amb un pla pilot, ni es correspon amb la discreció amb
què es va voler tancar aquesta oficina. I realment crec que
aquest tancament pot ser el reconeixement d’un fracàs, un fracàs
del qual crec que algú ha d’assumir la responsabilitat. No sé si
és vostè, Sr. Conseller, si és la directora general de l’Institut
Nacional de Consum, però algú ha d’assumir la responsabilitat
d’aquests 400.000 euros que s’han gastat en un pla pilot, sense
un previ estudi de quina viabilitat podia tenir, i que, com dic,
s’hagués pogut començar l’experiment als punts telemàtics
abans d’obrir aquesta oficina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per acabar el conseller té el torn de
contrarèplica.

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

Bé, vostè té tota la documentació que vulgui, la pot
demanar. Això va començar amb un projecte pilot, ja li he
contat la història, és el que tothom demana i és el que nosaltres
vàrem posar en marxa. Si després s’hagués demostrat que era
útil aquesta experiència pilot, ara vostè no tendria aquest
discurs, seria un altre el discurs, evidentment. Nosaltres ens
vàrem oferir per pilotar aquest projecte i nosaltres n’hem tret
experiències positives. Li torn dir, en situació de normalitat, que
són el 95% de dies a l’aeroport, no té utilitat, no té efectivitat
mantenir la despesa. Es pot solucionar via on line o via
telemàtica. 

Quan hi ha moments de crisi s’ha demostrat, i jo li ho he dit
dues vegades, altament eficaç, i li he dit també que tenim
converses amb AENA per establir un marc de colAlaboració
perquè en el moment que hi pugui haver una crisi de transport
aeri, puguem muntar en qüestió d’hores una oficina de consum.
Això és la nostra experiència. Les experiències pilot es fan per
això, per valorar si una experiència s’ha de fer permanent o no
permanent. Jo crec que les conclusions, les xifres, crec que
vostè estarà d’acord amb mi, que una oficina de consum amb el
cost que té, no és una oficina d’informació d’AENA, la
informació d’AENA és una altra. Jo li he dit que la gran
demanda que tenia aquesta oficina era d’informació d’aeroport.
Per tant, nosaltres consideram, la inversió i li ho he dit 3
vegades que no són 400.000 euros, són 300.000 euros, són 172
més 139. Posem les coses al seu lloc. Jo no sé si és molt o poc,
està justificat, aquí, per exemple, hi ha el sou de sis persones, a
més de material.
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Què li podria dir? Que nosaltres pensam això, la memòria
ens indica que no té sentit ni el cost efectiu tenir una oficina
permanent. En un moment de crisi sí, el marc que nosaltres crec
que arribarem a aconseguir amb AENA és això, que en el
moment en què hi hagi una crisi de transport aeri, es pugui
establir. Si em permet una consideració, estic content de poder
aclarir, o esper poder haver aclarit determinades qüestions, però
sàpiga vostè que el seu partit a l’anterior legislatura va tancar
cinc oficines de consum: a Calvià, a Marratxí, a Inca, a Manacor
i a Alcúdia. Aleshores nosaltres el que estam fent és una
experiència pilot i el que nosaltres vàrem donar és informació
de l’experiència pilot, creim que no té sentit mantenir una
oficina permanent a l’aeroport, que és útil en el moment de crisi,
però mentrestant no. Li torn a dir que això era una experiència
pilot i això consta a tots els papers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Abans d’iniciar el segon punt de l’ordre
del dia, cal agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts
càrrecs que l’han acompanyat. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3508/10,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
integral per frenar l'increment d'obesitat entre la població
de les Illes Balears.

I sense més dilacions, passem a debatre la Proposició no de
llei RGE núm. 3508 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla integral per frenar l’increment d’obesitat entre la població
de les Illes Balears, proposició no de llei molt interessant,
almanco pel tema, com totes, però aquesta ens interessa
especialment. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Rita per un temps de deu minuts, quan vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Encara que l’Organització
Mundial de la Salut cataloga l’obesitat com una epidèmia
global, la realitat és que mentre en una gran part del món es
lluita per alimentar la població, es calcula que 1.000 milions de
persones pateixen fam al món, a la nostra societat del nord i
occidental, s’han de cercar estratègies no per deixar d’alimentar-
nos, per suposat, sinó per alimentar-nos bé, perquè aquesta
societat del benestar ocasiona aquestes paradoxes. És difícil
actualment que es donin casos de mortalitat o malalties per
manca d’alimentació, a no ser que siguin trastorns patològics,
però sí que es poden donar casos de mortalitat i de malaltia per
un excés d’alimentació o millor dit per una mala alimentació. I
aquest és un fenomen que, tal com hem dit, afecta la població
del món occidental i contemporani.

Quan rallam d’obesitat, tal com es reflecteix a l’exposició de
motius de la proposició no de llei, ens estam referint a
problemes alimentaris, a una alimentació deficient per excés, i
aquest excés està provocant veritables problemes de salut,
perquè ja ningú no dubta que l’obesitat està relacionada amb
malalties com la hipertensió, la diabetis, malalties
cardiovasculars, càncer, etc., i també i no menys important, amb
la pèrdua de qualitat de vida. De la mateixa manera tampoc no
hem d’oblidar que aquest assumpte també provoca una
important càrrega econòmica per als sistemes de salut. Es
calcula que l’obesitat és la causant del 7% de la despesa
sanitària total, però nosaltres el que volem fer és incidència en
la salut en general de la població i en particular de les persones
afectades per aquesta problemàtica, per aquest fenomen. 

Aquesta preocupació es veu incrementada quan rallam de
fillets i filletes, perquè les dades ens diuen que un de cada cinc
escolars té un excés de pes i un de cada deu és obès. Aquestes
dades són certament preocupants. Aquests fillets i filletes es
faran adults i hauran d’educar a la vegada els seus fills en els
hàbits alimentaris. És per açò que és tan important la prevenció
i la modificació d’aquests hàbits. I en açò s’ha d’involucrar tota
la societat, des de la família, l’escola, les administracions, com
també la indústria alimentària, etc. 

A les Illes Balears sabem que aquesta ha estat una de les
prioritats en les polítiques aplicades per la Conselleria de Salut
i Consum i que s’ha abordat en la intenció d’incidir tant en
l’àmbit de l’educació com de l’entorn comunitari, com també de
l’entorn empresarial. Entre d’altres s’han fet accions tendents a
la coordinació amb el món educatiu per incorporar criteris de
qualitat saludables en els plecs de contractació dels menús de
les escoles, s’han avaluat les característiques de l’oferta
complementària en els centres educatius, com són les cafeteries
i les màquines expenedores, s’han promogut programes com la
fruita a l’escola, però també s’ha donat suport a bones
pràctiques d’altres administracions, organismes, a iniciatives
com els carril bici per a una mobilitat que no només és més
sostenible ambientalment, sinó que també és més saludable; o
s’han estimulat que els aperitius i berenars siguin més
saludables també, front als pràctics i molt estesos snacks i
“bolleria” industrial que s’han implantat de manera tan popular
a la nostra societat.

Tampoc no volem deixar d’esmentar els projectes en què
participa la nostra comunitat autònoma, com és el TAO, que
promou canvis saludables tant en l’alimentació i l’activitat física
als municipis; o el projecte europeu Food Pro-fit, guardonat
amb el premi de l’any 2009 de l’estratègia NAOS, impulsada
des de l’any 2005 pel Ministeri de Sanitat i Consum i també pel
Congrés Mundial 2010 sobre nutrició i salut pública. Amb açò
volem dir que malgrat s’estan fent moltes coses per palAliar
aquesta problemàtica, la més important ha de ser la
conscienciació de la població cap uns canvis de model de vida
que incloguin els hàbits alimentaris i també l’activitat física.
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És per aquest motiu, per incidir una vegada més en aquesta
qüestió i aprofitar el ressò que poden tenir les iniciatives en
aquesta cambra, perquè es parli al carrer d’aquest fenomen que,
tal com hem dit, és occidental i contemporani i també perquè
consideram que no només són necessaris tots els programes
concrets que hem mencionat, que volem instar la Conselleria de
Salut a elaborar una estratègia integral de lluita contra l’obesitat
per a les Illes Balears. I és per aquest motiu també que
demanam el suport de tots els grups polítics d’aquesta cambra
a aquesta proposta, que ha de beneficiar la salut dels ciutadans
i les ciutadanes de les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Suárez per fixar posició.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè coincidim
amb el seu plantejament i també amb la proposta concreta que
fa. Efectivament, vivim un alarmant augment de l’obesitat en el
món desenvolupat. És important la diferència que establia la
Sra. Rita entre el món desenvolupat i el que no ho és i en
concret, per tant, a l’Estat espanyol i a les Illes Balears. Sembla
encertada en aquest sentit l’afirmació de l’Organització Mundial
de la Salut d’aquesta epidèmia global. 

Nosaltres hem cercat algunes dades per ilAlustrar aquest
augment de l’obesitat, tant referides a l’Estat espanyol, com a
les Illes Balears i en particular a Eivissa; i destacam només tres
o quatre dades a tall d’exemple. Per exemple hem trobat que un
15% dels adolescents de l’Estat espanyol estarien dins la
classificació d’obesos, és la taxa més alta de tot Europa. Pel que
fa a les Illes Balears és cridaner que gairebé el 50%, un 47,9%
són persones que tenen un excés de pes; d’aquestes, el 12,2%
estarien dins la categoria d’obesos i el 37,5% estarien dins la
categoria de sobrepès. A Eivissa criden l’atenció algunes dades
referides a la població escolar, no exactament infantil, població
escolar, de tal manera que un de cada tres escolars estarien
també dins la situació d’excés de pes, dels quals les dues
terceres parts tendrien sobrepès i una tercera part serien obesos.
Per tant, el problema és aquí i s’ha d’abordar.

Abordar el tema de l’obesitat té sentit en primer lloc perquè
és perjudicial per a la salut. La Sra. Rita esmentava algunes de
les malalties amb què es relaciona l’obesitat, nosaltres també
hem trobat informació que relaciona l’obesitat amb la malaltia
d’Alzheimer. Però no només és un problema de salut, sinó que
és un problema de cost econòmic, també s’ha assenyalat, el cost
econòmic que suposa per al sistema sanitari, i no hem d’oblidar
tampoc el cost social en tant que els problemes d’obesitat
afecten de manera clara la productivitat laboral.

Probablement la qüestió clau de com abordar l’obesitat és la
transversalitat. Nosaltres pensam que el problema de l’obesitat
només es pot abordar des d’una perspectiva transversal que
inclogui d’una banda l’entorn escolar, l’entorn comunitari i
l’entorn empresarial, però que a més combini el que serien les
actuacions públiques, les actuacions polítiques -diríem- des de

les institucions mitjançant actuacions personals i familiars,
efectivament en canvis d’hàbits. 

I després la segona línia per abordar aquesta epidèmia
global, seria justament la prevenció. En aquest sentit es
connecta perfectament amb la filosofia de la recentment
aprovada en aquesta comunitat, la Llei de salut pública, en la
qual l’eficiència de la política sanitària s’ha d’aconseguir
sobretot mitjançant l’actuació sobre els determinants de salut.

Volem recordar, abans de concloure, que nosaltres pensam
que des del Govern de les Illes Balears, i no només des de la
Conselleria de Salut, s’han dut a terme polítiques que van en
aquestes dues línies que hem comentat: prevenció d’una banda
i actuacions transversals d’una altra. I només hem d’esmentar el
Govern de les Illes Balears, sinó també els ajuntaments, els
ajuntaments han jugat un paper molt important, mitjançant la
incorporació justament als programes TAO. De fet, la darrera
convenció que es va fer de programa TAO de les diferents
comunitats de l’Estat espanyol es va fer justament a la ciutat de
Vila a Eivissa. Vull recordar que aquest programa TAO és un
programa internacional que ara mateix inclou uns 16 milions de
persones de diferents països de tot Europa.

Per tant, efectivament donam suport a aquesta proposició i
més ens hauria agradat més que digués que s’ha de continuar
amb una estratègia integral del tema de l’obesitat, però atès que
està redactada d’aquesta manera i és instar a elaborar
l’estratègia integral, nosaltres no farem cap proposta. Però sí
que volem deixar constància que efectivament és la continuïtat
d’una feina que ja està encetada i que és una feina que a més ja
s’havia encetat des de feia temps, ja abans d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Castillo també per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seguim la seva broma, tant
de bo fos Nadal, perquè veient aquestes dades, que jo crec que
eren conegudes, però està bé que les posem de relleu, tal vegada
haguéssim menjat menys torrons i menys coses i no ens
n’hauríem penedit.

Ara fora bromes. És cert que són dades importants les que
consten a les enquestes que realitzà tant el Ministeri de
Sanitat..., no sé si.., crec que a les Illes Balears no n’hem fet
perquè l’enquesta de salut està pendent encara, però bé, en
qualsevol cas també serien importants les xifres que sortissin a
les Illes Balears perquè serien almanco correlatives a les que
tenim en l’àmbit nacional. 
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Per tant, crec que és prou important perquè facem alguna
cosa, sobretot -com deia la diputada del Partit Socialista- en les
primeres edats quan parlam d’obesitat infantil i juvenil perquè
és quan poden tallar el problema perquè al final l’única manera
de solucionar-ho és des de l’educació en l’alimentació i
l’educació també en el foment de l’exercici físic. 

Estic totalment d’acord en el que s’ha dit, que es tracta
d’actuacions conjuntes tant dins la societat com des de les
famílies com des de les administracions, però sobretot i
especialment des de la família, perquè les administracions, des
dels governs, es poden fer moltes actuacions, que la
conscienciació ha de començar des de ben prest en el si de la
família i també òbviament a les escoles que al final és on més
temps passen els nins darrerament. Per tant, totes les actuacions
que venguin encaminades des d’aquí, en aquesta educació, des
del Partit Popular seran benvingudes.

No faré una tirallonga de tot el que es va fer ni a la passada
legislatura ni en governs del Partit Popular perquè sincerament
crec que en aquests temes tot el que es fa benvingut sigui i és
igual; crec que està totalment al marge de colors polítics, perquè
estic convençuda que aquí cap dels colors o projectes polítics
que estan representats en aquest parlament pensam diferent i
crec que és un tema unànime des del qual hem de posar tots els
mitjans que puguem per fer feina.

També és veritat i sí que em faig la reflexió, l’Estratègia
NAOS ja va començar fa molt de temps, crec que és del 2005 si
no vaig equivocada i duim temps, 2005-2011, sis anys, i sembla
que no hem progressat massa perquè encara escolto el mateix
que escoltava fa sis anys. Per tant, no sé si és que no hem posat
fil a l’agulla o és que realment és complicat perquè tot el que és
educacional és complicat i dura més temps. En qualsevol cas,
insistesc, benvingudes totes les iniciatives. 

Des del Partit Popular òbviament donarem suport a aquesta
proposició no de llei, creim que també és important que Balears
consti o tengui una estratègia integral de lluita contra l’obesitat
a les Illes Balears.

Només per acabar, amb una mica de sorna, no sé si és que el
Govern no ho ha volgut fer i per això el Partit Socialista l’insta
des d’aquí o que bé, no ho ha volgut fer fins tres mesos abans de
les eleccions perquè dir avui que el Govern actual, que confio
que d’aquí a un parell de mesos ja no hi sigui, faci aquesta
estratègia idò, em crida l’atenció, però en qualsevol cas -
insistesc- està molt bé, crec que és un mandat o una proposta
que ha de perdurar sigui qui sigui que governi en cada moment
a les Illes Balears.

Per tant, des del Partit Popular donarem suport a tot aquest
tipus d’iniciatives que siguin constructives. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Pot fer ús de la paraula, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
als grups el suport a aquesta iniciativa. 

Hem de dir que coincidim amb la representat d’Eivissa pel
Canvi que el caràcter transversal que tenen aquestes iniciatives
a portar a terme i que nosaltres mateixos ja hem comentat que
s’havia d’involucrar la societat en el seu conjunt i a tots els
sectors socials i econòmics.

També volia deixar clar quant als comentaris que ha fet la
representat del Grup Parlamentari Popular que s’havien fet
moltes coses, ho he dit en la meva intervenció, anteriorment i
ara, i del que es tractava -i d’això n’he fet jo menció clara- és de
posar novament damunt la taula aquest tema perquè és
important conscienciar sobretot la població i com més vegades
surti, pensam que és millor. Evidentment, l’educació en els
hàbits saludables ha de començar molt prest, com ha dit aquesta
representant. 

Sobretot pensam que el no s’ha de fer és baixar la guàrdia
perquè una societat com la nostra en la qual vivim la incitació
al consum és molt potent. Vull dir que no basta fer iniciatives i
ja està, sinó que hem de continuar-les fent, com deia la
representant d’Eivissa pel Canvi.

Per això, no perquè no s’hagi fet res o no d’hagi fet aquesta
estratègia, sinó perquè s’ha de continuar i s’ha de fer i no podem
baixar la guàrdia és pel que hem presentat aquesta proposta. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Per les intervencions de les portaveus em
sembla que podem donar per aprovada aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 3508/10, per assentiment.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5889/10,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi
econòmic i revisió de finançament de l'hospital Residència
Cas Serres d'Eivissa.

Passam a debatre la següent proposició i la darrera, RGE
núm. 5889/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi
econòmic i revisió de finançament de l’Hospital Residència
Assistida Cas Serres d’Eivissa.

Per defensar la proposició té la paraula la Sra. Suárez per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, avui presentam aquesta iniciativa sobre un tema del
qual ja s’ha parlat en aquesta cambra, però no obstant això,
deixin-me fer un poc un històric de la qüestió.
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L’Hospital Residència Cas Serres és un centre hospitalari i
un centre sociosanitari, figura al catàleg nacional d’hospitals i
se li va concedir autorització per continuar el seu funcionament
com a hospital l’any 2006 i per un període de deu anys.
Actualment disposa de 160 places i ofereix quatre unitats
d’atenció: psicogeriatria, complexitat clínica, convalescència i
geriatria. Fetes consultes diríem que el pacient tipus del centre
és un pacient sociosanitari de complexitat clínica procedent en
més d’un 70% dels casos de l’Hospital de Can Misses.

En relació amb el finançament d’aquest hospital ens hem de
remuntar als anys 80 quan l’Administració de l’Estat determina
que els consells insulars d’Eivissa i Formentera, en aquell cas
era un únic consell, i el de Mallorca realitzaven competències
concurrents amb l’Estat en matèria de sanitat -el d’Eivissa per
Cas Serres i el de Mallorca per l’Hospital General de Mallorca
i l’Hospital Psiquiàtric-, raó per la qual es va dotar
econòmicament per fer front a la prestació d’aquests serveis.

A meitat dels anys 90 la CAIB va assumir els centres
hospitalaris del Consell Insular de Mallorca i els va integrar al
Servei Balear de Salut passant a ser gestionats -quan parlam de
gestió parlam de mitjans materials, econòmics i recursos
humans- per l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca,
GESMA, quedà només l’Hospital Residència de Cas Serres com
a únic centre hospitalari gestionat per un consell.

La dotació econòmica per al seu funcionament va ser
assumit i fet efectiu per la CAIB. Actualment..., parlam de
dades del 2009 perquè no tenim les del 2010, el cost del
manteniment de l’hospital va ser de 7,7 milions d’euros i va
suposar un dèficit per al Consell Insular d’Eivissa de 4,2
milions d’euros. El Govern de les Illes Balears aporta en aquests
moments 2 milions d’euros en concepte de dèficit sanitari o
d’assistència que representa al voltant d’un 25% del cost global.
Els anys 80 i 90 s’ha de dir que amb aquesta aportació es cobria
gairebé el cent per cent del cost. 

Els serveis i despeses del centre s’han disparat molt, per
damunt de la transferència econòmica que fa el Govern de la
CAIB. Càlculs fets pel consell insular ens informen que el cost
de cada pacient s’ha duplicat durant els darrers deu anys. 

La conclusió per tant és que el Consell Insular d’Eivissa
paga amb el seu pressupost uns serveis sanitaris que pensam que
no li corresponen. És per això que nosaltres, Eivissa pel Canvi,
fa ara un any vàrem presentar una esmena al pressupost del
2010 per corregir -intentàvem- aquesta situació; situació que ha
provocat dos efectes -diríem- no desitjats: d’una banda, un
problema d’estrangulació financera del consell, agreujat tot s’ha
de dir per la situació de crisi econòmica, i un segon problema
que ha estat el (...) de l’hospital.

En aquesta esmena, tornam al tema de l’esmena que vàrem
presentar, la presentàvem justament pel dèficit que havia
suposat al consell insular, que eren 4 milions d’euros. Això va
donar lloc a una negociació en què vàrem entendre les raons
també per les quals no es volia acceptar, no es considerar
acceptable la quantitat que demanàvem. S’entenia o nosaltres
enteníem i per això presentàvem aquesta esmena que si eren
pacients sanitaris o hospitalaris la competència era
exclusivament del Govern i si eren pacients sociosanitaris la

competència era del consell, atès que el 2001 s’havien fet les
transferències d’assumptes socials.

Efectivament la discussió era al final quins tipus de pacients
realment és el que existeix a l’Hospital Residència de Cas
Serres i per tant, a qui correspon -diríem- fer-se càrrec
d’aquestes despeses.

En aquesta discussió vàrem entendre que el que faltava era
un estudi de fons de la situació real de Cas Serres i per això
vàrem acceptar una transacció que almenys cobria una part de
les necessitats de Cas Serres i el compromís de fer un estudi
sobre el tipus de pacients, el nombre de pacients que tenia
l’hospital residència i veure si es podia així delimitar els
responsables del finançament.

Aquesta és la raó per la qual presentam avui aquesta
proposició no de llei, aquest estudi no s’ha acabat de fer.
Pensam que és important que es faci simplement per una qüestió
-diríem- de justícia.

És per això que demanam o fem tres propostes concretes:
una, que sembla important, que és reconèixer la feina que s’ha
dut a terme per part dels professionals de l’Hospital Residència
Cas Serres que en una situació de dificultats econòmiques
realment fan una molt bona feina i l’hospital funciona
raonablement bé; un segon punt, en el qual justament el que
feim és instar el Govern de les Illes Balears perquè elabori,
posam el termini de tres mesos, però creiem que es pot fer en
menys temps, i sempre en colAlaboració amb el consell insular,
faci un estudi econòmic i funcional de l’hospital per tal de veure
efectivament, de delimitar com deien el nombre i el tipus de
pacients que hi ha en aquest hospital residència; després una
tercera que és que, a la llum del que resulti d’aquest estudi, es
faci una revisió del finançament i, no ho deim, però sí que ho
expressam en aquest moment, en un doble sentit aquesta revisió:
d’una banda adequar les partides del Govern per atendre els
pacients sanitaris i també en el cas dels pacients sociosanitaris
revisar la transferència que es va fer en concepte de serveis
socials l’any 2001.

Entenem que aquesta proposició s’emmarca en una qüestió
molt més ampla que en realitat és el finançament dels consells
insulars, això s’hauria de resoldre o s’haurà de resoldre al futur
amb una nova llei de finançament dels consells, però almenys
d’aquesta manera intentam aportar una solució a un problema
que realment és greu i sobretot, és una institució que fa falta
d’una manera evident a la societat eivissenca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Costa, també per un temps de deu minuts.
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EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, fonamentalment vull dir que compartim el
plantejament realitzat per la diputada Marián Suárez , entre
altres coses -i convé recordar-ho ara en un final de legislatura-
perquè vàrem concórrer conjuntament a unes eleccions i
compartim molts dels plantejaments perquè sinó, així no hauria
estat. La preocupació per la residència de Cas Serres ha estat
compartida per les dues formacions polítiques.

Per tant, des del plantejament que ha realitzat, dels
antecedents exposats consideram que ha fet un plantejament
seriós i rigorós, ja ha exposat que es va intentar una negociació.
Pens que la proposició que avui es planteja recull una solució
que és la que pot donar una solució justa i correcta a la
Residència Cas Serres. Al final es tracta de determinar amb
aquest estudi quina part és la que correspon a la part hospitalària
i la que correspon, una altra part, a la sociosanitària. El que sí és
cert és que aquest paper hospitalari, la Residència Cas Serres,
tots els eivissencs sabem que s’ha jugat d’una forma clara. Fent
aquesta declaració que pens que és molt clara, crec que la resta
seria reiterar una exposició que ha realitzat, crec que molt bé la
diputada Suárez.

Únicament, sí que vull fer constar, perquè crec que també és
just dir-ho, respecte als altres punts de la mateixa proposició,
crec que és bo fer un reconeixement als professionals de la
Residència de Cas Serres que han hagut... en moments de major
dificultat per realitzar aquesta feina hospitalària sempre han
donat la seva màxima professionalitat en els treballs i qui més
qui menys coneix perfectament la feina que es realitza des
d’aquest hospital. Per tant, crec que és just fer aquest
reconeixement encara que sigui, entre cometes simbòlic, per la
feina que es realitza a l’Hospital Cas Serres.

Per tant, estarem -i això és respecte al segon punt que es
vincula al tercer- pendents del que surti d’aquest estudi, que ha
de ser compartit i pensam que ha de sortir sense dissidències
entre una institució i l’altra, treure l’informe oportú i que a
partir d’aquest es realitzi l’estudi necessari per anar cap al
refinançament que es plantegi a la Residència Cas Serres.

Per tant, vull felicitar-la per aquesta iniciativa, esperem que
al final donem una solució justa a aquest hospital.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquest és un tema que
m’agrada especialment, venir a aquest parlament i tenir l’honor
de poder defensar aquest tema, per raons personals i
professionals i m’agradaria molt parlar molta estona sobre
aquest tema i estendre’m molt, però no s’espantin que no serà
així, seré molt breu.

Simplement diré que estic d’acord amb la proposta i vull
felicitar la Sra. Suárez per la seva iniciativa, però també la vull
felicitar per l’esmena que va presentar als pressupostos del
Govern del 2010, em sembla que va ser, perquè hi hagués una
quantitat que es destinés al manteniment de l’Hospital
Residència Assistida de Cas Serres, però crec que el primer que
ens hauríem de demanar és que el Govern complís aquesta
esmena que es va aprovar en aquest parlament, que el Govern
hagués transferit aquests sous al consell que em sembla que no
ha estat així, almenys fa uns dies no era així.

Fer un estudi em sembla molt bé, però el que s’ha de tenir és
voluntat política perquè aquest hospital residència assistida de
Cas Serres surti endavant i tengui en finançament just que es
mereix perquè -com molt bé ha explicat la Sra. Suárez- els
hospitals similars... perquè si fem història aquest hospital és
l’antic hospital insular que estava ubicat a l’Avinguda Espanya
on ara hi ha la seu del consell que pertanyia a la diputació
antiga. 

Com molt bé ha dit els hospitals similars a aquest o bessons
d’aquest que eren l’Hospital General i ara... i seria l’Hospital
Joan March, varen passar a dependre de GESMA i sí que tenen
el finançament i depenen de l’Ibsalut. Quan es va fer el nou
hospital residència assistida de Cas Serres, en aquesta barriada,
a la barriada d’aquest nom, idò ja es va donar una assistència de
molta més qualitat i com també ha dit molt bé la portaveu
Marián Suárez el cost per pacient s’ha duplicat. És lògic que
s’hagi duplicat perquè l’assistència que es dóna a aquest
hospital és de molta qualitat.

No és per corregir el que dit la portaveu, quan parla de les
quatre unitats d’atenció -psicogeriatria, complexitat clínica,
convalescència i geriatria-, també hi ha hospital de dia per a
pacients amb demència, dins complexitat clínica hi ha cures
palAliatives, hi ha un servei de fisioteràpia i un servei
d’infermeria d’una qualitat que ningú no posa en dubte.

En aquest centre les escares són pràcticament inexistents,
quan un pacient... no és per desmerèixer ningú, però quan un
pacient de l’Hospital Residència Assistida Cas Serres es
trasllada per algun tipus de patologia aguda a Can Misses, les
escares no tornen en el mateix estat en què estaven, perquè les
cures que es donen a aquest hospital són de molta qualitat. Ho
dic perquè aquestes cures, tant de fisioteràpia com d’infermeria,
s’haurien de donar per part de l’ib-salut i es donen a l’Hospital
Residència Assistida. 

M’agradaria que ens plantegéssim o que l’ib-salut es
plantegés quin seria l’escenari si l’Hospital Residència Assistida
Cas Serres no existís, perquè parlava que el 70% dels pacients
procedeixen de Can Misses, però és que el 30% restant també,
Sra. Suárez, perquè si provenen del seu domicili són pacients
que, si no existís l’Hospital de Cas Serres, haurien d’anar a Can
Misses, perquè a Cas Serres no n’hi ha cap o si n’hi ha algun...
és molt estrany, de pacient vàlid, i si n’hi ha algun que ingressa
vàlid per una convalescència al cap d’uns mesos ja és assistit. 



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 50 / 16 de febrer del 2011 735

 

Vull dir que el cent per cent dels pacients són pacients de
l’ib-salut i és molt diferent el cost d’un llit a Can Misses al cost
d’un llit a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, amb la
qual cosa l’ib-salut s’estalvia molts de sous amb aquest centre
que -com molt bé ha dit- no reverteixen al consell que és el que
es fa càrrec del manteniment amb un cost molt elevat sobretot
en els darrers anys. 

En l’anterior legislatura es va fer un conveni amb l’ib-salut
per setze llits, però això ja... amb el pas dels anys i últimament
sobretot s’ha vist desbordat i realment les cures que es donen
són a pacients molt complexos, a pacients palAliatius, a pacients
totalment assistits, bé, no entrarem en detalls, però que són
pacients que costen molt més del que realment l’ib-salut paga
actualment al consell.

Estic totalment d’acord amb els tres punts d’aquí, quan es
parla de fer un estudi, bé, potser s’hagués pogut demanar a
principi de legislatura i haguéssim avançat molt, però està bé
demanar-ho sigui quan sigui. I quan es parla de la bona feina
duita a terme pels professionals que treballen a l’Hospital
Residència Assistida de Cas Serres a mi m’agradaria també fer
un reconeixement als professionals de Can Misses que molts
d’ells desinteressadament quan per part d’algun metge de
l’Hospital Residència Assistida se’ls demana una consulta molts
prefereixen desplaçar-se a l’Hospital de Cas Serres per evitar el
desplaçament amb tot el malestar que pot donar al malalt a Can
Misses i amb l’estalvi que això, una vegada més, suposa per a
l’ib-salut gràcies als seus professionals que, com dic,
desinteressadament i amb molt bona voluntat es desplacen en
moltes ocasions a visitar malalts a l’Hospital Residència de Cas
Serres. 

Votarem, evidentment, a favor dels tres punts de la proposta.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per fer dos
aclariments i un agraïment. L’aclariment és que amb relació a
l’esmena transaccionada al pressupost a nosaltres ens consta, o
almenys així s’ha fet públic, que 3.000 euros ja s’havien
transferit, desconec què ha passat amb els altres 200.000
restants, però almenys això sí que cal aclarir-ho. Després, amb
relació a les puntualitzacions que ha fet sobre les unitats
d’atenció i els pacients, aquesta simplement és la informació
que m’ha donat l’hospital i jo simplement el que he fet ha estat
agafar la informació i posar-la aquí. Per tant, segurament vostè
té raó, però jo he donat la informació que tenia. 

L’agraïment, efectivament, és d’agrair als grups que es doni
suport a aquesta proposició i tant de bo que deixem de parlar de
l’Hospital Residència de Cas Serres la legislatura que ve perquè
s’ha solucionat el problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. No cal votar, llavors, tampoc
aquesta proposició no de llei, la núm. 5889/10, perquè està
aprovada per assentiment.

S’ha acabat la comissió i els demanaria cinc minuts del seu
temps, un segon, només un segon.
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