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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyores diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí Sr. President, Sílvia Tur substitueix el Sr. Pericay.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Carlos Saura.

I. Proposició no de llei RGE núm. 4314/18, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Mixt i  MÉS per
Menorca, relativa a l ’increment de les compensacions
per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les
Illes Balears per assistència sanitària fora de la seva illa
de residència.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, consistent
en el debat de la proposició no de lle i RGE núm. 4314/18
presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència. 

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bones tardes diputades i
diputats. Bé, la nostra intervenció d’avui té per objecte tractar
un assumpte que no és la primera vegada que en parlarem
aquesta legislatura, però sí que d’alguna manera és la primera
vegada que fem una intervenció per proposar unes accions
concretes les quals, en definitiva, contribueixin que el Govern
faci canvis importants en les quanties que s’assignen en el
pressupost autonòmic a les dietes per pagar els diferents
conceptes que es retribueixen als pacients i als seus
acompanyants quan es desplacen fora de la seva illa de
residència per a un tractament mèdic. Crec que és una qüestió
molt seriosa i per això nosaltres hem procurat donar-li també
el rigor que mereix.

L’any 2011 es varen aprovar, per una ordre del conseller
de Salut del seu dia, tot un seguit de conceptes, tot un seguit
de retribucions per compensar aquest sobrecost que suposa a
les famílies de totes les illes a l’hora de desplaçar-se a una illa
diferent a la qual resideix per rebre un tractament mèdic, amb
unes quanties orientatives que hem volgut adjuntar en aquesta
proposició no de llei perquè vostès sàpiguen de parlam, i aquí
hi ha un desglossament per concepte i per preu. Per exemple,
a mode orientatiu, a l’any 2011 hi havia una assignació de 12

euros per trajecte en transport terrestre , s’entén aquí taxi
bàsicament, o majoritàriament per compensar les despeses
d’un trajecte en taxi. Després hi havia assignada una dieta de
manutenció per dia de 14 euros, una dieta de manutenció que
jo diria més aviat de pernocta, però bé, una dieta de
manutenció per nit de 7 euros i una dieta d’allotjament de 36
euros per dia.

A l’any 2016 la Conselleria de Salut va fer una
actualització d’aquests preus, però, és clar, va fer una
actualització que a tots  e ls efectes és clarament i
manifestament insuficient i que jo m’atreviria a dir, i ho dic
sense cap afany de menysprear aquest increment, però era un
increment clarament ridícul. I per què dic ridícul? Perquè,
com vostès poden veure, aquesta ordre, la darrera resolució de
la conselleria, que és d’octubre del 2016, a la pràctica implica
que per al transport terrestre l’increment ha estat de 30
cèntims, per a la dieta de manutenció de dia 35 cèntims, per a
la dieta de manutenció de nit 17 cèntims, i per a allotjament
hem passat de 36 euros nit a 36,90 per nit.

Com vostès sabran i no falta esplaiar-se massa en aquesta
qüestió, aquestes quanties són manifestament insuficients per
fer front a les despeses que qualsevol pacient i acompanyant
ha d’incórrer per poder assistir a les seves cites mèdiques. I en
aquest sentit, al llarg de la legislatura, i també per fer un poc
de repàs, diferents grups ens hem anat fent ressò d’aquesta
situació, que consideram manifestament injusta, i que, en tot
cas, el que clarament fa és agreujar les dificultats que ja tenen
les famílies per poder rebre tractament fora de la seva illa de
residència. I quan diem les illes, dic totes, perquè no parlam
exclusivament dels trasllats que hem de fer formenterers,
eivissencs i menorquins a diferents centres de les illes, sinó
que parlam també dels desplaçaments dels ciutadans de
Mallorca i de la resta d’illes quan s’han de desplaçar a la
península per rebre tractaments més especialitzats o d’un
caràcter diferent al qual es poden rebre a les Illes Balears.

Per tant, en aquest cas MÉS per Menorca, formació amb
la qual hem presentat la iniciativa, ja va incorporar una esmena
al pressupost autonòmic del 2018, a l’actual pressupost
autonòmic, per valor de 40.000 euros, que va ser aprovada en
el seu dia, i aquesta esmena tenia per objecte precisament
això, demanar a la conselleria que fes una actualització dels
preus. Si bé és cert que podem entendre, després d’haver
obtingut les dades de la despesa anual que comporta per a la
Conselleria de Salut fer front a aquestes compensacions, és
una quantitat petita. Però més que intentar incidir en la
quantitat global, perquè eren 40.000 euros, del que es tractava
era d’impulsar una acció o d’incentivar una acció per part del
Govern perquè fes aquesta actualització de preus. I a dia d’avui
de fet no s’ha produït.

Però també és cert, per acabar d’il·lustrar la situació de la
qual parlam, que també per part de Gent per Formentera i
Socialistes de Formentera, vàrem requerir tota una sèrie de
documentació a la conselleria per veure de quina magnitud
econòmica parlam, perquè parlam d’economia, parlam de
duros, per tant, és important saber de què parlam. I a mode
sintètic, els puc dir que, amb dades del 2015, jo crec que això
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és una dada que els interessarà conèixer, un total de 19.000
pacients i acompanyants varen desplaçar-se entre illes per
rebre tractament mèdic, que això suposà un cost a la
Conselleria de Salut de 513.000 euros, que simultàniament el
mateix any 6.569 persones es varen haver de desplaçar fora de
les Illes Balears per rebre tractament mèdic i que això va
suposar un total de 266.970 euros de despesa. En conjunt,
l’any 2015 l’ib-salut va suportar gairebé 780.000 euros de
despesa per fer front a aquests desplaçaments. I respecte l’any
2016 ens movem en xifres molt semblants pel que fa a
nombre de pacients i acompanyants i de despesa global, sent
un poc menor perquè la despesa total va ser de 685.886 euros.
Per tant, jo he volgut aportar aquesta informació perquè crec
que és important saber de quina magnitud parlam.

En tot cas, bé..., i per això els deia, perdó, tornant enrera,
que 40.000 euros afegits al pressupost no permeten per si
mateixos fer un gran canvi en les dietes, però sí que pretenien
ser un revulsiu perquè la conselleria fes una revisió i aquesta
revisió, malauradament, a dia d’avui no s’ha produït i tampoc
ens consta que hi hagi intenció de fer-la, com a mínim dins el
present any.

I per tot això hem presentat aquesta iniciativa, perquè
entenem que s’ha de fer una equiparació d’aquests preus.
Nosaltres aquí hem fet una proposta absolutament orientativa,
no li direm a l’ib-salut en quin import exacte ha d’incrementar
aquesta partida, ni quins conceptes ha de tocar exactament, el
que sí li diem és que clarament hi ha una disparitat important
entre conceptes, perquè sobretot el concepte per allotjament
és clarament insuficient, quan parlam de què el preu mitjà per
pernoctar a Palma, que potser és la ciutat on la majoria
d’aquests desplaçaments es produeixen, vostès saben
perfectament que 36,90 euros per nit no poden satisfer ni tan
sols el 50% de la despesa que això suposa al llarg de gairebé
tot l’any.

I tot i que també entenem, i ho volem deixar clar, que la
prioritat ha de ser proveir allotjament als espais residencials
habilitats a aquest efecte, és a dir, en el cas de Palma Son
Espases, o també Can Granada, i en el cas d’Eivissa el propi
Hospital de Can Misses, quan no es pot disposar d’aquests
allotjaments i s’ha de recórrer a aquestes dietes, és important
que aquestes dietes s’ajustin a la realitat dels preus de mercat.
Ídem quan parlam del transport terrestre, perquè vostès saben
que un trajecte en taxi, entre l’aeroport de Palma i Son
Espases costa aproximadament entre 20 i 22 euros. Per tant,
si el que percep una persona quan reclama la dieta són 12
euros, ja veuen vostès que cobreix poc més del 50%. 

I aquestes situacions s’estan produint, produint i reproduint
i creiem que no és de justícia i que és important que hi hagi
una revisió d’aquests imports per actualitzar-los al preu de
mercat de cadascun d’aquests elements, o cadascuna
d’aquestes dietes.

I després és important també i no ho volem deixar de
destacar la necessitat que el termini per resoldre les
sol·licituds d’abonament d’aquestes despeses s’escurcin,
perquè una família que ha de desplaçar-se regularment fora de

la seva illa de residència per rebre tractament, no pot ser que
es torbi fins a 6 mesos a rebre la devolució de les despeses
que ha anticipat de la seva butxaca.

I els vull dir per il·lustrar-ho encara un poc millor, que fa
ben pocs dies vaig tenir l’oportunitat de parlar, per pura
coincidència, vàrem coincidir en un centre hospitalari, però
amb una família de Formentera, pare i mare en atur, per una
malaltia greu venen periòdicament a Palma i duen gastats més
de 600 euros i, a dia d’avui, encara no els han cobrat, han
passat sis mesos. Per tant, vostès s’imaginaran, i he posat
només un cas, però n’hi ha més, que és molt complicat, molt
complicat fer front a les despeses que això comporta i si no
hi ha una ajuda per part del Govern en el sentit d’agilitar
l’abonament d’aquestes despeses el que fem és fer una doble
càrrega a les famílies que ja pateixen prou havent de rebre
segons quins tractaments mèdics.

Per tant, tractaments mèdics, és a dir, malalties sumades
als desplaçaments, sumades a les hores d’espera i sumades a
tot el que comporta i, a més, amb una càrrega econòmica que
després no pot recuperar en termini, com creiem que hauria de
ser, i de fet nosaltres aquí proposam en el termini màxim d’un
mes, no és de justícia, no fa de cap de les maneres que
equiparem de manera igualitària les condicions per rebre
tractament mèdic als diferents residents de les Illes Balears i
sobretot crea un perjudici greu, que pensam que no té
explicació de cap tipus a dia d’avui.

Per tant, aquesta és la nostra exposició i esper les seves
consideracions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. També per a la defensa de la proposició no de llei
en qüestió intervé, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, l’Hble. Sra. Patricia Font, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Avui presentam aquesta
iniciativa conjuntament amb Gent per Formentera per recordar
la necessitat d’actualitzar les dietes de manutenció, transport
i pernocta per als usuaris i acompanyants que s’han de
desplaçar a Palma per rebre tractaments mèdics.

Els residents de les altres illes tenim assumit que
l’hospital de referència és a Palma, però hem de fer el
possible perquè aquest desplaçament sigui el menys molest i
costós possible. I diem recordar perquè en els darrers
pressuposts va sortir aprovada una esmena de MÉS per
Menorca en la qual vàrem destinar una partida de 40.000 euros
per fer aquesta actualització, ja ho ha dit la Sra. Tur, que
segurament aquesta quantitat no arriba, però la intencionalitat
de l’esmena era posar en evidència la necessitat d’aquesta
actualització.
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Com hauran pogut llegir a l’exposició de motius, la darrera
actualització és de l’any 2016 amb un increment del 0,025%,
pujada que no s’equipara en absolut a les despeses que han de
fer pel simple motiu d’haver-se de desplaçar.

És cert que aquesta legislatura s’ha treballat i ha millorat
l’allotjament oferint diversos opcions per als diferents
usuaris, Can Granada, l’Hospital de Son Espases, i tot i
aquestes millores, que des d’aquí reconeixem públicament, la
realitat és que hi ha situacions en les quals els usuaris trien
altres opcions, com pot ser anar a un hotel, perquè està tot ple,
perquè volen un altre model d’allotjament, pel que sigui, i els
36,90 euros no arriben ni a la meitat del que hauran d’abonar,
tenint en compte que el preu mitjà d’una habitació d’hotel són
116 euros.

Som conscients que estam pendents que s’apliquin les
bonificacions de la targeta ciutadana pel que fa al bus de
l’aeroport i quan això passi es reduirà notablement la despesa
en transport, passa, però, que en ocasions s’ha d’agafar taxi i
el trajecte des de l’aeroport fins a Son Espases val uns 20
euros, amb 12,30 es cobreix poc més de la meitat. 

La Sra. Tur ha explicat les dades econòmiques dels anys
2015 i 2016 en què ja hem vist una rebaixa de prop de
100.000 euros, atès que cada vegada es desplacen més
especialistes i hi ha nous serveis als hospitals de les altres
illes. En aquesta cambra hem posat com a exemple en moltes
ocasions les Illes Canàries, la Conselleria de Salut de les
Canàries ha actualitzat les dades d’enguany duplicant-les, així
han passat de 50 euros al dia a 103,37 euros. A les nostres
illes es paguen 68,82 euros al dia. 

Per tant, el que demanam és l’actualització de les dietes i
també l’escurçament en el termini de pagament ja que les
persones es veuen obligades a avançar les despeses almenys
que no hagin d’esperar mesos i mesos per cobrar. 

Pensam que és una petició necessària i raonada, que afecta
directament la nostra ciutadania i per açò demanam a la resta
de diputades i diputats el seu vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de fixació de posicions de major
a menor, tret del Grup al que pertany la presidenta del Govern
el qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des del Partit Popular donarem suport a aquesta iniciativa,
nosaltres consideram que és de justícia el que aquí es proposa,
de fet, si s’aprova, que supòs que sí, és un símptoma més que
no s’acompleix aquest cacareado federalisme insular, perquè
precisament, precisament, debatem avui aquesta proposició no

de llei perquè hi ha uns ciutadans, els de Formentera, els
d’Eivissa, els de Menorca, que som ciutadans de segona, on no
se’ns compensen els costs reals de viure a les nostres
respectives illes. Per tant, és a dir, avui debatre aquesta
qüestió és la demostració, ja dic, que no s’acompleix aquest
federalisme insular.

A més que no s’acompleix aquest federalisme insular, es
produeix a un moment on el Govern té molts de doblers. Per
tant, parlam, deia la Sra. Tur, d’uns 700.000 euros anuals, que
açò és moneda menuda per al Govern, un govern que té 1.350
milions d’euros més del que hi havia l’anterior legislatura, que
va tancar el 2017 amb 144 milions de superàvit, 144 milions
de superàvit, que va gastar 40 milions d’euros manco del que
li marcava la regla de despesa. Per tant, no entenem com
aquesta revisió d’aquestes dietes no s’ha fet abans, no entenem
com és possible que es mantenguin uns preus irrisoris que no
serveixen ni per cobrir el 40% de la despesa real d’aquells
malalts que han de venir aquí, a Son Espases, per a qualsevol
tractament mèdic.

Per tant, ja dic, nosaltres donarem suport a la iniciativa. Sí
que tal vegada, si ens ho permeten, hi podríem afegir al primer
punt “que s’incrementi anualment almenys, com a mínim,
l’IPC”, és a dir, però bé, en qualsevol cas donarem suport als
dos punts tal com estan escrits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom. Abans
de res, voldria agrair personalment a la Sra. Font i a la Sra. Tur
per haver presentat aquesta iniciativa i sobretot, com sempre,
a la Sra. Tur la seva explicació de per què hem de votar aquests
diputats i diputades aquesta iniciativa, una iniciativa que intenta
millorar la vida de les persones que vivim a aquestes illes i que
és de justícia, com ja han dit alguns dels portaveus i
segurament els que em precediran també diran respecte
d’això, no?

El que sí ens estranya, com comentava el Sr. Camps, és per
què no s’han actualitzat aquests preus i sobretot enguany, no?,
ja que hi hauria 40.000 euros, com vostè ha comentat, i  no
l’actualització. A sobre, dir que part dels diputats i diputades
que som aquí pernoctem a l’illa de Mallorca per la nostra feina
i sabem perfectament que, com també s’ha exposat molt bé, el
tema de l’allotjament en els últims anys almenys s’ha encarit
d’una forma brutal i, per tant, no ajuda a pagar ni la meitat
pràcticament, com ha dit la Sra. Tur.

També dir que, per exemple, els 7 euros que es donen per
sopar, per dir-ho així, donen per a una aigua i un entrepà, és
que no hi ha més. Per tant, un dia una persona, una familia,
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l’acompanyant, l’acompanyanta podria fer un, doncs, un
entrepà, però altres dies necessiten menjar una cosa més
sòlida. Per tant, entenem que ja no només és la qüestió de
l’allotjament, sinó també el tema del sopar i, com no, també,
com han explicat molt bé les dues diputades, tot el tema de
transport terrestre que, sincerament, entenem que moltes
vegades en no, com s’ha comentat i apareix molt bé a
l’exposició, haver un autobús directe a Son Espases, doncs,
moltes vegades, sincerament, per a les persones que vénen a
l’hospital és necessari agafar dos autobusos amb 5 euros que
teòricament hem de pagar encara les persones no residents,
d’anar i de tornar, i pràcticament, doncs bé, val exactament
igual que agafar un taxi.

Per tant, res més a dir i com he anunciat votarem a favor...
ah!, i sobretot una qüestió important que ha manifestat, encara
que sigui molt de passada, la Sra. Tur, sobre el tema... bé,
també la Sra. Font ho ha comentat, d’escurçar els terminis; no
entenem com realment l’administració, en aquest cas el
Govern, trigui o pugui trigar fins a sis mesos a pagar siguin 50,
200, 500 euros quan una família avança una despesa respecte
de la qual realment de vegades han de fer un esforç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, per donar suport
a aquesta proposició de MÉS per Menorca i Gent per
Formentera, és de justícia que les famílies que s’han de veure
desplaçades a l’illa de Mallorca, o en el cas de Formentera
també que s’hagin de desplaçar a l’illa d’Eivissa, vegin
compensades adequadament aquestes despeses que suposa,
perquè no és de bon gust haver-se de desplaçar per una
malaltia, i per tant crec que és important que aquestes xifres
de què hem parlat s’actualitzin, i evidentment en aquest sentit
he de subscriure tots els arguments que tant la diputada de
Gent per Formentera com la diputada de MÉS per Menorca
han defensat, i el cent per cent de la raó.

Així mateix volia puntualitzar un parell de qüestions. La
primera, vull recordar que en aquesta legislatura s’han fet
avanços importants en aquesta qüestió, perquè..., sobretot en
el tema d’oferir residències en aquest sentit de resoldre el
tema residencial, insuficient sempre, i evidentment sempre es
podria oferir més, però crec que és un avanç important; també
és just reconèixer que les propostes han sortit principalment
del Grup de MÉS per Menorca, però s’han fet, per part del
Govern s’han començat a posar aquestes qüestions endavant. 

I així mateix no puc resistir-me a contestar la intervenció
del Partit Popular, perquè m’ha semblat absolutament
sorprenent, absolutament sorprenent que tengui la barra de dir
que aquest govern no compleix i que ja és ben hora que es faci

aquesta actualització, perquè vull recordar, i a més la mateixa
proposició no de llei ho diu, que la darrera actualització va ser
el gener de 2011, abans que governàs el Partit Popular, i la
següent ja dins aquesta legislatura, el 2016, és a dir, els quatre
anys que vostès varen governar no varen actualitzar ni una sola
vegada, ni una sola vegada aquesta qüestió. Per tant en aquest
sentit crec que el millor és que estiguessin calladets, calladets
i donar lliçons les mínimes possibles, i per tant... Evidentment
això no lleva que donem el màxim suport possible, i
evidentment també que es pugui amb la màxima rapidesa
possible; no sé si serà possible administrativament passar tan
ràpidament de sis mesos a un mes, però en tot cas sí que tenen
el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però, atesa
l’absència del seu portaveu, pas la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, per tant té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, una mica en línia del que deia
el Sr. Barceló, per recordar que aquí aquesta legislatura no ens
hem quedat aturats, o el Govern no s’ha quedat aturat.
D’entrada ha apropat nous serveis a les illes, ha creat noves
especialitats, amb la qual cosa ha impedit que... que hi hagi
menys desplaçaments, hi ha l’avió amb Menorca, la residència
de Son Espases, etc.

Tot això... nosaltres també votarem a favor d’aquesta PNL,
tot i que voldria proposar una transacció in voce perquè
entenem que reduir d’una tacada de sis  mesos a un mes és
irreal; això simplement no es complirà, perquè l’endemà no es
pagaran tots els anteriors a cinc mesos, s’hi haurà d’anar de
manera gradual, i a pesar que això a sobre és un decret de l’any
2004, el termini aquest de sis mesos està marcat en un decret
de l’any 2004, i el que proposam aquí és modificar un decret
de l’executiu, o sigui que el legislatiu intenta modificar un
decret de l’executiu, sí que proposaria una transacció que
podria ser una cosa així com “Per fer possible l’escurçament
gradual del termini màxim de pagament actual de sis mesos,
fins arribar al termini d’un mes”; i si han d’estar mig any per
arribar..., però és que aquí pareix que l’endemà ha de ser ja...,
s’ha de pagar a un mes, i això a l’administració és irreal, és
irreal.

Dit això, nosaltres hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de donar la paraula per contradiccions al
grup proposant, hem de demanar-li que ha de verbalitzar si
accepta l’esmena presentada tant pel Grup Parlamentari
Popular com la presentada també in  voce pel Grup
Parlamentari Socialista. Si vostè les accepta, llavors passarem
a la resta de portaveus els quals han d’acceptar-les, també;
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contràriament, no podran ser acceptades ni sotmeses a
votació.

Per tant té la paraula la Sra. Tur, cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Demanam un recés, si us plau.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Fem un recés de tres minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar la sessió, Sra. Tur?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, sí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant té la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, vegem, per fer el posicionament
respecte de les diferents intervencions i les esmenes que
s’han proposat aquí, d’una banda, voldria dir al Partit Popular
dues qüestions, tres qüestions.

Respecte del federalisme interior al qual vostè feia
referència..., vostè hi feia referència posant-ho en boca de la
presidenta Armengol, que és la que va encunyar aquest terme,
bàsicament. Jo estic d’acord o crec que estam d’acord que el
federalisme interior es practica més que no es predica, o sigui
que aquest és l’objectiu, practicar-lo; però en tot cas també li
he de dir que, és clar, la primera revisió que es va fer
d’aquestes dietes va ser a l’any 2011 i la següent s’ha fet a
l’any 2016...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ja, però sap què passa? Que vostès els 1.350 milions
d’euros els han tret tantes vegades que ens els haurem gastat
25 vegades, ja, perquè vostès els volen fer durar tant com per
comprar l’Empire State i fer tres voltes al món; no donen per
tant, els  1.350 milions d’euros. Però bé, per ser seriosos,
respecte de la proposta que fan sobre l’IPC jo no els  acab
d’entendre gaire, perquè, com comprendran, acceptar,
incorporar la variació de l’IPC com a solució quan parlam de
preus tan baixos...

(Es torna a sentir una veu de fons inintel·ligible)

Bé, idò jo o no l’he entès bé o vostè no s’ha explicat bé, o
les dues coses. No passa res, jo  havia entès que vostè es
referia d’alguna manera a deixar de banda l’actualització i dur-
ho tot a una revisió per IPC. Nosaltres en aquest cas no hi
estaríem d’acord, però en tot cas crec que l’important ara és
demanar l’actualització i, una vegada que s’hagi produït, sí que
tendria sentit, sí que tendria sentit aplicar variacions en funció
de l’IPC.

Per tant, no sé si això és el que vostè realment proposa, i
si aquest és el cas... Bé, ho hauríem d’estudiar, però crec que
convendria fer-ho en un debat diferent. Per tant, no ho
acceptaríem tal com està formulat.

I pel que fa a les intervencions de la resta de grups, anirem
per ordre. Respecte de la intervenció de Podem, li don les
gràcies, també, perquè estam d’acord, estam d’acord crec que
al cent per cent amb aquesta qüestió i, per tant, no hi ha molt
més a dir.

Respecte de la intervenció del Sr. Barceló i per part de
MÉS per Mallorca, crec que ha quedat clar, si bé no en la meva
intervenció però sí que ha quedat molt clar amb la intervenció
de la Sra. Font, que la presentació d’aquesta iniciativa no
pretén en cap cas treure mèrit a la feina que s’hagi pogut fer
per avançar en matèria d’assistència als pacients i als seus
acompanyants, i és indiscutible que només just començada la
legislatura hi va haver un esforç importantíssim per renovar el
conveni amb Can Granada, un conveni que ha aportat moltes
millores als beneficiaris, i que també s’ha fet un esforç molt
important per adequar un espai residencial a Son Espases i un
altre a Can Misses. Per tant això és absolutament indiscutible,
i també per part meva vull traslladar l’agraïment al Govern per
haver fer possibles aquests canvis. I a més l’encoratjam a
continuar treballant en aquesta línia perquè és cap aquí on hem
d’anar.

I dit això, pel que fa al Partit Socialista i a la proposta que
ens fa de transaccionar el punt 2, també hi estam d’acord. Ens
proposa mantenir la redacció original incorporant la paraula
“gradual”, és a dir, seria -i si no és correcte que el Sr. Alcover
ens corregeixi- seria: “Implementar dins el present any les
mesures escaients per fer possible l’escurçament gradual -i
aquesta és la paraula que s’incorpora nova- dels terminis
màxims de pagament actuals de sis mesos a un mes per a totes
aquelles sol·licituds de compensació que hagin estat
justificades com pertoca”. Aquesta seria la redacció, nosaltres
l’acceptaríem, ens sembla raonable i no canvia per a res el
sentit  de la nostra iniciativa i, per tant, és perfectament
assumible. 

Per tant, crec que no tenim molt més a dir. Els agraïm a
tots, evidentment, que s’hagin... solidaritzat, entre cometes,
amb aquesta qüestió, perquè és una qüestió de tots i, com he
dit abans, també és una qüestió que afecta tots els residents,
inclosos també els de Mallorca, quan s’han de desplaçar fora
de les Illes per rebre tractament, i això és important, i no és
una qüestió insignificant, és una qüestió que hem d’afrontar
seriosament perquè moltes vegades se’ns oblida que accions
relativament petites tenen un impacte molt important sobre la
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qualitat de vida de les persones, i aquesta és una d’elles. Esper
que el Govern pugui fer en breu un anunci en aquest sentit, un
anunci públic davant els mitjans en aquest sentit, en què
anunciï una actualització d’aquestes dietes i una reducció dels
terminis d’abonament de les factures en què incorrin les
famílies, perquè serà una notícia fantàstica, sobretot per a
aquelles persones que de manera recurrent, per malalties
cròniques o per malalties molt greus, han de recórrer a
aquests tractaments fora de la seva illa de residència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant entenem que l’esmena in voce presentada
pel Grup Parlamentari Popular no és acceptada. I passaríem a
votar el punt número 1 , tal com està, i llavors passaríem a
votar el punt número 2, en els termes que vostè acaba
d’expressar.

Cap partit no ha demanat, ni vostè tampoc, votació per
separat. Per tant seria una única votació, d’acord?

Per tant passam a votar la Proposició no de llei RGE núm.
4314/18.

Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4314/18, relativa a l’increment de les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears per a assistència sanitària fora de la
seva illa de residència.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1730/18, presentat per la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el
Sr. Guillem Bou Bauzá, matemàtic, que ha detectat una
alteració a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part
de les hipoteques.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en l’adopció d’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 1730/18, presentat per la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzá, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques.

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d’acord
amb la proposta i no farem cap més intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Bona tarda. Gràcies, president. Jo seré molt ràpid, en
principi és portar una iniciativa, o almenys portar que una
persona tan coneguda dins el món acadèmic pugui venir a
explicar una nova estafa dins el que les entitats financeres,
algunes d’elles, han tingut ja com a present, i ja només he de
fer referència aquests dies que en el seu moment, a finals de
febrer, concretament el 8 de novembre de 2016 es va aprovar
una proposició no de llei sobre aquesta qüestió, sobre l’IRPH,
amb 11 punts, i avui per avui no sabem exactament què ha fet
el Govern sobre aquesta qüestió.

Per tant entenem que és un bon moment per obrir el debat
i veure realment què ha fet el Govern al respecte. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Barceló, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Simplement per indicar que el
nostre grup parlamentari està d’acord amb la compareixença
d’aquest matemàtic, i que entenem, per tant, que si s’aprovàs
seria la mesa de la comissió la que decidiria en quina forma i
quan es produís, per a nosaltres no hi ha cap inconvenient, al
contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Votarem a favor d’aquesta petició,
ja que aquests índexs generen molts de dubtes i han estat
tombats en múltiples sentències judicials. Així mateix l’IRPH
incompleix diversos requisits avançats a l’esborrany del
Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els
índexs de referència, que diagnostica que si un contribuïdor
utilitza un índex elaborat amb dades aportades per ell mateix
existirà un conflicte d’interessos intrínsec i una possibilitat
certa de manipulació.

Votarem que sí perquè ens trobam davant d’una altra estafa
de les entitats bancàries, les quals segueixen aplicant aquest
tipus d’interès tot i la sentència del Tribunal Suprem. En
definitiva, ens trobam davant d’una clàusula sòl encoberta.
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La Sra. López té raó en la seva exposició, i és que el càlcul
de l’IRPH resulta opac i poc transparent, com ja ha quedat
sobradament demostrat. A més a més els bancs tenen el deure
d’informar els seus clients amb problemes econòmics de
l’existència d’un codi de bones pràctiques al qual estan
voluntàriament subscrits; la realitat, emperò, és que poques
entitats ho fan. Tenim molt d’interès d’escoltar el professor
Bou i les seves explicacions, a veure si aconseguim entendre
una mica millor aquest índex hipotecari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Molt breument, estam d’acord que es
dugui a terme aquesta compareixença i... i ens semblen bé les
raons per les quals es demana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

També hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passam a votació l’escrit RGE núm. 1730/18.

Vots a favor? 

Queda aprovat per unanimitat l’escrit RGE núm. 1730/18,
presentat per la Sra. Norka López Bolívar, mitjançant el qual
sol·licita que la comissió convoqui el Sr. Guillem Bou Bauzá,
matemàtic, que ha detectat una alteració a l’índex hipotecari
IRPH, que afecta una part de les hipoteques.

Abans de tancar la sessió vull dir-los que, si una vegada
posats en contacte amb aquesta persona, es considera que es
pot presentar a Comissió d’Hisenda la setmana que ve, hi
hauria Comissió d’Hisenda. En cas que a aquesta persona no
li anàs bé ser aquí dimarts que ve, no hi hauria Comissió
d’Hisenda fins al setembre.

Sí, Sr. Alcover?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És possible que la setmana que ve hi vagin dues lleis; si hi
ha moció i demés, és possible que acabem a una certa hora
intempestiva, eh?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

I vull recordar -perdonau- que, a més, hi ha convocat el
Consell General de Consells Insulars, i alguns dels membres
d’aquesta Comissió d’Hisenda som allà, almanco és el meu
cas, no sé si algú més...

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, a la vista d’aquests dos arguments que s’han
exposat aquí, posposam aquesta compareixença que s’ha
aprovat avui per al mes de setembre, una vegada fet el contacte
amb aquesta persona. 

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