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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors diputats, començam la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No n’hi ha cap, no? Perfecte.

Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors
que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de
residència.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la cobertura de les despeses de
desplaçaments del malalts de les illes menors que precisen rebre
atenció sanitària fora de la seva illa de residència. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Sra. Assumpció per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El fet de la insularitat motiva a les
Balears que els ciutadans residents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera ens vegem obligats a desplaçar-nos fora de
les nostres illes de residència per poder rebre atenció sanitària
especialitzada tota vegada que allà on vivim no tenim accés a
determinats tractaments, tecnologies i pràctiques mèdiques o
quirúrgiques que la nostra salut exigeix.

Tots els ciutadans d’aquestes illes tenim dret a gaudir dels
mateixos serveis sanitaris i a ser atesos per una bona sanitat
pública. Per garantir aquest servei... perdó, per garantir aquest
dret el Servei de Salut de Balears paga els costos dels bitllets i
allotjament quan pacients d’aquestes illes han d’acudir a
l’hospital de referència o bé han d’anar a algun centre
hospitalari de la península. 

Els desplaçaments constants de totes aquestes persones
acompanyades pels seus familiars generen uns costos que fins
ara s’han cobert mitjançant acords entre el Govern de les Illes
Balears i les agències de viatges que han avançat les despeses
dels passatges i estades a hotels. 

El pressupost de la comunitat autònoma destinat a donar
cobertura a aquests desplaçaments puja a 3.864.000 euros, dels
quals 2.772.000 corresponen a passatges aeris i la resta, o sigui
1.092.000, a estades a hotels, dietes i transport terrestre, segons
resposta parlamentària facilitada dia 2 d’agost per la consellera
de Salut, Família i Benestar Social, Sra. Carmen Castro.

Entre gener i març d’enguany els desplaçaments interilles
han sumat 640.000 euros dels quals 326.000 corresponen a
Menorca, 303.000 a Eivissa i 11.400 a Formentera. Pel que fa
a la població atesa durant al llarg del 2010 i fins a dia 19 de
juliol, s’han vist obligades a desplaçar-se 10.356 persones de les
quals 5.622 són malalts i 4.734 acompanyants, amb un total de
26.334 trasllats, tenint en compte també els viatges d’anada i
tornada, les revisions i les segones visites mèdiques.

És cert que l’anterior govern dia 5 de març del 2010 va
aprovar un decret per augmentar la quantia de les ajudes per als
passatges i dietes en desplaçaments de malalts. Aquesta mesura
va ser ben rebuda per tots els grups parlamentaris, però també
és ben cert, senyors diputats, que aquell mateix govern del pacte
va deixar de pagar les agències de viatges. Cal recordar que
aquestes ajudes es presten gràcies a un conveni subscrit amb
l’Associació Balear de les Agències de Viatges. 

Aquests impagaments van provocar que dia 15 de juny, o
sigui només tres dies abans de la presa de possessió del
president, Sr. Ramón Bauzá, l’anterior director general de
l’ibsalut va comunicar a AVIBA la intenció de denunciar el
conveni. Els motius? Les agències de viatges ja havien deixat de
subministrar passatges a malalts i acompanyants perquè el
Govern, aquest govern que ha provocat l’endeutament més
elevat en la història de la comunitat autònoma, havia deixat de
pagar feia setmanes.

En una paraula, després d’haver pres possessió l’actual
govern ha trobat un deute d’1.523.000 euros dels quals 522.000
es trobaven pendents de pagament a tresoreria.

Totes aquestes millores que va aprovar l’anterior govern i
que va anunciar amb una gran publicitat han desaparegut i els
pacients, a causa de la mala gestió, s’han vist obligats a pagar de
la seva butxaca les despeses per desplaçar-se i poder acudir a les
consultes i rebre els tractaments sanitaris que necessiten.

Vull destacar i agrair les gestions duites a terme per la
consellera Sra. Castro per solucionar aquest greu problema.
Gràcies a les converses mantingudes amb la companyia Air
Nostrum va aconseguir vuit passatges d’anada i vuit de tornada
per als trajectes Menorca-Mallorca i Eivissa-Mallorca amb un
total de 32 bitllets cada dia.

També vull agrair davant aquesta comissió la bona
disponibilitat demostrada per la companyia ISCOMAR que a
Menorca ha posat a disposició del malalts passatges gratuïts al
vaixell Nura Nova que cobreix el trajecte entre Alcúdia i
Ciutadella. 

El retard als pagaments a les agències de viatges ha provocat
una situació d’incertesa, de mal estar i de viva preocupació tal
com varen manifestar diverses associacions de malalts de
Menorca a la consellera el passat dia 12 de juliol en la seva
primera visita oficial a aquesta illa. 

Aquesta mateixa preocupació que comparteix el Grup
Parlamentari Popular ha motivat aquesta proposició no de llei
que avui sotmetem a debat i votació per tal que el Parlament de
les Illes Balears se’n faci ressò i manifesti la seva sensibilitat i
expressi una clara voluntat política per resoldre el problema.

Tot i ser plenament conscients de la difícil situació
econòmica del Govern que es veu obligat a aplicar una nova
política d’austeritat i de reducció de despesa pública consideram
que els desplaçaments dels malalts per rebre atenció sanitària és
un dret que s’ha de garantir, és una qüestió prioritària i un servei
que ha d’estar permanentment garantit en un sistema sanitari
com el que gaudim a les Balears, amb unes bones prestacions i
una elevada qualitat assistencial.
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Crec que ha arribat el moment de plantejar i valorar si és
prou eficient i operatiu el sistema que s’ha aplicat fins ara per
pagar les despeses d’aquest transport i estada que permeti
garantir l’atenció sanitària als residents de les illes menors. 

El sentit i l’objectiu d’aquesta proposició no de llei
consisteix a analitzar en profunditat el bon funcionament
d’aquest sistema i si hi ha formules per millorar-lo de manera
que tots els ciutadans d’aquestes illes, amb independència del
lloc de residència, tenguin dret a gaudir dels mateixos serveis
sanitaris i siguin atesos per una bona sanitat pública, un sistema,
l’Ibsalut, que presenta uns elevats índexs de qualitat,
professionalitat i satisfacció entre la població de Balears.

Per tant, com a proponent del Grup Parlamentari Popular
deman l’aprovació dels tres punts que integren la proposta
d’acord d’aquesta proposició no de llei: en primer lloc, “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar i
valorar l’actual sistema de cobertura de les despeses de
desplaçament dels malalts residents a les illes menors que
precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa”.

El segon punt consisteix que “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a determinar si aquest sistema és el més
adequat i eficaç”.

Finalment, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a aplicar uns criteris de funcionament per garantir aquests
desplaçaments i el pagament de les despeses que ocasionen tant
a les persones que precisen assistència sanitària com als seus
acompanyants”.

Vull manifestar finalment la voluntat d’acord del Grup
Parlamentari Popular i per tant, deman el suport i l’aprovació a
la resta de grups parlamentaris.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyores
diputades, efectivament persones de les nostres illes s’han de
desplaçar a l’hospital de referència de l’illa de Mallorca o a
hospitals de la península per rebre determinats tipus de
tractament, diagnòstic o proves de diagnòstic i això sempre es
fa perquè es considera que és en aquests llocs on es pot donar la
millor atenció sanitària.

Passem a recollir quatre dades en funció de les respostes que
ha facilitat la Conselleria de Salut perquè n’hi ha d’altres que no
les ha respost. Els darrers anys hi ha prop de 4.500 persones que
es desplacen de les nostres illes cap a la península i de les illes
menors cap a Mallorca, ha variat entre 10.000 i busques de
persones a 12.000 i busques de persones.

Només tenim dades de cost de 2010 i 2011, com ha dit la
diputada que ha parlat abans, la Conselleria de Salut reconeix
unes despeses per valor de 3 milions i mig d’euros; la consellera
l’altre dia va reconèixer que hi havia un deute d’1 milió i mig
d’euros amb 500.000 euros pendents de pagament a tresoreria,
per tant, tenim que entre el 2010 i el 2011 la mateixa conselleria
de Salut reconeix que l’anterior govern ha fet efectiu
aproximadament 2 milions d’euros en aquests conceptes.

No sabem o més ben dit, la Conselleria de Salut contesta que
desconeixen, no els consta que hi hagi hagut, que hagi deixat de
fer, que hagi anulAlat cites per manca de recursos econòmics i
efectivament, del que coneixem de la darrera novetat que és
aquest acord amb Air Nostrum l’únic que sabem és que hi ha
una disposició de 32 bitllets que aniran a càrrec del pressupost
del 2012. 

Els he de dir que dins l’any 2011 s’han fet efectius tres-
centes..., fins on jo tenc dades, 301 bons d’hotel, 273 per venir
a l’illa de Mallorca i 38 per anar a la península, a més de totes
les ajudes que es donen a diverses associacions que treballen
dins aquest àmbit. 

Vull recordar que hi va haver un decret de l’any 2004 de la
conselleria de fa dues legislatures que tenia determinades
mancances i que es va canviar a l’anterior legislatura amb
canvis molt importants, canvis importants tant en les persones
que ho feien per motiu ambulatori com en règim hospitalari i,
per primera vegada, s’oferia un bo d’hotel. Evidentment,
aquesta decisió no es pren a la lleugera, sinó després d’un estudi
exhaustiu de les diverses opcions que es podien plantejar. 

Efectivament, es va triar... les agències de viatges i per
motius molt concrets: primer, perquè són capaces d’oferir la
solució millor per cada cas. No és el mateix una persona per a
tractament ambulatori que una persona que se n’ha d’anar dos
mesos a rebre un tractament hospitalari. No és el mateix venir
d’Eivissa a Mallorca que anar a un hospital de Madrid,
Barcelona o Sevilla. 

És una manera de solucionar aquest tema sense costos
d’inversió, podent modular el preu, es podia aplicar
immediatament perquè no necessitava temps, té possibilitat de
millora contínua i fins i tot, afavoria una activitat hotelera a
baixa temporada, per tant, també oferia una gestió privada
només amb supervisió de l’Administració i era una bona solució
per a les persones que han de venir a Mallorca, per a les
persones que han d’anar a Eivissa des de Formentera i per a tots
aquells que s’havien de traslladar a la península.
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Altres opcions que estan damunt la taula eren molt més
parcials, unes només afectaven determinats colAlectius de
persones, unes eren molt més cares i efectivament, alguna no
era una solució immediata.

Per tant, després d’un estudi es va arribar a aquest camí de
colAlaboració amb les agències de viatges, es varen fer dos
acords de colAlaboració amb AVIBA, un per expedició de
bitllets i un altre per reserva d’allotjament. He de dir que les
dades que proporciona la mateixa conselleria de Salut
demostren que ha funcionat bé.

El problema no és el sistema triat i ho torn a dir, les
respostes del Govern confirmen que és un bon sistema. Les
persones han continuat anant a l’hospital de referència d’aquí o
de la península, podríem repetir les xifres, però no ho faré. És
a dir, no és un problema de sistema, no és un problema de
mètode; es confirma amb dades de la conselleria que s’han
pagat 2 milions d’euros i, efectivament, hi ha un deute d’1 milió
i mig, 500.000 euros a tresoreria de la comunitat autònoma des
del mes de maig. Per tant, crec que hi ha elements suficients per
poder afirmar que el sistema no és dolent.

Això no vol dir que no hi hagi un problema de tresoreria, un
problema de tresoreria que existia a finals de l’anterior
legislatura, el mes d’abril, el mes de maig, però que passats tres
mesos de gestió del nou govern aquest problema de tresoreria
continua exactament igual.

El Sr. Bauzá va dir que el pasado no me interesa, ho
podríem aplicar aquí. Tornam dir el mateix: el sistema és bo, hi
ha un problema de tresoreria, no seré jo qui ho amagui, però
existia els darrers mesos de la gestió de l’anterior conselleria i
continua existint des de mitjans de juny. Per tant, alerta a
criticar el sistema perquè tal vegada el problema és de
tresoreria.

Per tant, aportació com a solució que vostè mateixa ha
comentat, aquest acord de colAlaboració conveni, el
desconeixem perquè la conselleria tampoc no l’ha proporcionat,
aquest conveni amb la companyia Air Nostrum, com a mínim
haurà d’acceptar que és parcial, és parcial i no soluciona la
variabilitat de situacions. 

Per tant, li he de manifestar que nosaltres mantindrem una
postura d’abstenció respecte a la seva proposició no de llei, que
això no vol dir que estiguem en contra que els ciutadans que
s’han de traslladar per motius de salut des de qualsevol illa no
hagin de ser atesos. Crec que vàrem demostrar amb el nou
decret que érem conscients del problema i que hi posàvem una
solució, però torn a dir: el sistema no és dolent, és el millor
sistema per a la gran majoria de situacions que succeeixin. 

Els convid que solucionin el problema de pagament, de
tresoreria i veuran com se soluciona el problema i sobretot que,
darrere aquesta proposició no de llei, no existeixi una voluntat
de posar interessos individuals o privats sobre un interès
colAlectiu. 

A més d’expressar-li la nostra abstenció, li suggeriria in
voce un suggeriment de modificació de la seva proposició no de
llei per una qüestió molt simple, que estic convençut que
compartirà, i que no està en l’ànim de la redacció, vostè o vostès
ignoren 800.000 persones d’aquesta comunitat autònoma. 

El punt 1 diu “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a estudiar i valorar l’actual sistema
de cobertura de les despeses de desplaçament dels malalts
residents a les illes menors que precisen rebre atenció sanitària
fora de la seva illa”. Vostè ignora tots els habitants de l’illa de
Mallorca, li estic dient que hi ha una part...., ja sé que no està en
el seu ànim, però li deman que com a mínim rectifiqui aquesta
redacció i que sigui “els residents a les Illes que per un motiu de
salut s’han de desplaçar fora de la seva illa”. 

Ho torn a dir, nosaltres ens abstenim, no estam en contra de
millorar i que hi hagi unes condicions adequades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...per al trasllat de persones per motiu de salut, però ho torn a
dir, estam convençuts i amb les dades que ha proporcionat la
conselleria el sistema és bo, el que hi ha és un problema de
tresoreria que existia al final de l’anterior legislatura, però veig
que en quasi quatre mesos vostès tampoc no ho han solucionat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions
el grup proposant? 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, presidenta. A veure, primer li he de dir al Grup
Parlamentari Socialista que pot ser més bo o menys bo el
sistema, ara açò no vol dir que no se’n pugui estudiar un altre de
millor.

Quant al conveni que el Sr. Thomàs ha dit parcial amb Air
Nostrum, sempre és millor que no que els malalts ho hagin de
pagar de la seva butxaca, perquè jo li puc garantir que a
Menorca consta a diverses associacions que s’han desdit visites
a l’hospital de referència.

Vull manifestar l’agraïment del Grup Parlamentari Popular,
amb el suport que hem rebut per fer possible l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei, fent l’esmena in voce.

Vull que quedi constància de la importància que té aquest
servei per a totes les persones i per a les famílies de Menorca,
Eivissa i Formentera i també evidentment de Mallorca, clar que
sí. Per a nosaltres no és una qüestió menor, al contrari, és una
realitat diària, de vital importància, tota vegada que hi ha en joc
la nostra salut i el dret de rebre una bona assistència sanitària.
Volem que tant el Govern com tots els grups parlamentaris així
ho entenguin i tothom estigui ben d’acord per garantir unes
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solucions definitives, de manera que mai més no pugui tornar
perillar aquest servei.

A partir d’aquest moment, confiam plenament amb la
sensibilitat i l’esforç de la consellera de Salut, Sra. Castro, que
pel fet de viure a una illa com Eivissa, és plenament
coneixedora d’aquest problema. Tenim el ple convenciment que
rebrà aquesta iniciativa i les seves propostes d’acord amb un
extraordinari interès i que, com fa cada dia, en la seva tasca al
front d’aquest departament tan complex, posarà fil a l’agulla i
trobarà noves fórmules més noves i més resolutives. En primer
lloc estudiarà i valorarà, tal com hem demanat, com funciona
l’actual sistema de cobertures d’aquestes despeses; a
continuació, es valorarà si aquest sistema és el més eficaç,
funcional i adequat; i en darrer lloc, determinarà les mesures
que caldrà aplicar per millorar el servei i garantir plenament el
pagament d’aquestes despeses.

Senyors diputats, gràcies per la seva aprovació. I gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, accepta l’esmena proposada pel Grup Socialista?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, quedarien inclosos també els residents de l’illa de
Mallorca, no? No hi ha cap problema. Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

És la part on diu “illes menors”. Perfecte.

Passam a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra? Cap.

I 4 abstencions.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm.2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels
desplaçaments dels malalts de les illes que precisen rebre
atenció sanitària fora de la seva illa de residència.

Esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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