
 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA A LA CONSELLERA AURORA HERRÁIZ 

 
ASSUMPTE: DESPLAÇAMENTS DE MALALTS MENORQUINS A MALLORCA 
 

Atès que les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears 
per raó d’assistència sanitària es regeixen per l’ordre de la Conselleria de Salut i Consum de dia 19 
de gener de 2011; 

Atès que, en aquests moments, la dieta d'un pacient en tractament ambulatori i del seu 
acompanyant és de 7 euros per dia i persona, fet que evidencia que la regulació i l'aplicació de 
l'actual sistema de compensació per desplaçament de malalts i acompanyants és insuficient, 
especialment si tenim en compte el retard en la posada en funcionament d'una residència vinculada 
al mateix hospital de Son Espases; 

Atès que, per altra banda, l'Hospital de Son Espases, ubicat a Mallorca, és l'hospital de referència 
de tota la Comunitat Autònoma i, per tant, també de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Això 
vol dir que els ciutadans d'aquestes illes han de tenir les mateixes oportunitats -i uns costos 
equiparables- als de la resta de la comunitat autònoma, i han de disposar de recursos específics per 
tal que la qualitat de la seva atenció sanitària sigui l'adequada; 

Atès que, en aquest sentit, el tema de l'acompanyament i de l'allotjament en tractaments de curta i 
llarga durada és fonamental, les associacions de malalts demanen una residència per donar 
hostatge a pacients i/o acompanyants que, en aquests moments, pot ser perfectament i 
temporalment suplantada per una borsa de pisos, adaptats per a les mateixes necessitats i 
gestionats per la Conselleria de Salut; 

Atès que consideram que és fonamental que el Govern de les Illes Balears reguli les compensacions 
per desplaçament amb una nova ordre que contempli nous criteris pel que fa als punts 2, 3 i 4 de 
l’article 1 de l’Ordre 1322 de la Conselleria de Salut i Consum, de dia 19 de gener de 2011. 

Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 

1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a modificar l’ordre vigent 
que regula les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes 
Balears per raó d’assistència sanitària, per tal d’adequar-lo a les necessitats reals dels malalts, 
tenint en compte criteris i informacions de les associacions de malalts. 



2. S’estableix l’obligació, per part de l’Ib-Salut, de fet efectiu el pagament de les compensacions 
esmentades en un termini màxim de 3 mesos, així com dels endarreriments que hi pugui haver, en 
un termini màxim de sis mesos. 

3.  El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a planificar amb les 
associacions de malalts una futura residència vinculada a l'Hospital de Son Espases per a l'hostatge 
de pacients i/o acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera, en tractaments de curta i llarga 
durada. 

4. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a crear, mentre la 
residència no sigui un fet, una borsa de pisos adaptats per a les mateixes necessitats i gestionats 
per la Conselleria de Salut; 

 
 
 
Ciutadella, 24 de novembre de 2013 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
 
 
 
Maite Salord Ripoll 
 


