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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
19 de setembre del 2014

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMAS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat:
COMISSIÓ DE SALUT
Títol de la iniciativa :
ADEQUACIÓ HOSPITAL SON DURETA.
Contingut de la iniciativa :
Els avanços científics i socials, un millor desenvolupament de les condicions de vida en el nostre
entorn – especialment pel que fa a millores a l’habitatge, l’alimentació, la higiene i el sanejament- i
el desenvolupament dels sistemes sanitaris han permès que les poblacions de les societat
avançades hagin aconseguit que l’esperança de vida s’allargui de manera significativa.
L’envelliment de la població és un fet: l’esperança de vida s’incrementa i les persones viuen cada
vegada més anys, però moltes amb problemes de salut crònics que, en molts de casos,
condueixen a una situació de dependència amb una gran necessitat de recursos sanitaris i
socials.
El serveis sanitaris i socials s’han d’adaptar a la cronicitat, a l’envelliment i a la dependència d’una
part significativa de la població, la qual cosa requereix determinar millores en l’organització i en les
pràctiques professionals.
Es per aquest motiu que tenim necessitat de treballar a fons en l’estratègia de les malalties
cròniques i adaptar el nostre sistema sanitari a les necessitats presents i futures en l’àmbit
sociosanitari.
Hi ha un grup cada vegada més nombrós de persones que presenten un problema sanitari lligat a
una problemàtica social complexa. Cap sistema no pot donar resposta de manera independent a
les seves necessitats, i aquestes persones, en moltes ocasions, circulen entre el sistema sanitari i
social sense que estigui delimitat clarament quins són els serveis i quines són les responsabilitats
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de cadascun dels dos nivells assistencials.
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El Servei de Salut de les Illes Balears, l’anterior legislatura, va impulsar un Pla d’accions sanitàries
a l’àmbit sociosanitari del Servei de Salut, fet per personal del Servei i de la conselleria de Salut.
Aquest Pla analitza el recursos sociosanitaris que tenim, defineix el model sociosanitari, fitxa
indicadors, dibuixa necessitats, fa propostes de planificació, planteja circuits de coordinació,
circuits de derivació, marca estratègies d’intervenció.
Atès que l’actual i futura necessitat a l’àmbit sociosanitari ens dibuixa la necessitat de cobri
mancances que tenim a la nostra Comunitat, com la de llits de mitja i llarga estada.
Atès que des de finals de 2010 la majoria d’espai de l’antic Hospital Son Dureta està buit, per el
trasllat de l’assistència sanitària al nou Hospital de Son Espases, pot permetre una reorientació de
les instal·lacions actuals cap a la millora de la oferta assistencial sociosanitària per poder arribar a
satisfer les necessitats sociosanitàries de la nostra Comunitat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a definir i desenvolupar
l’estratègia d’atenció a les malalties cròniques.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla
d’adequació i rehabilitació del conjunt arquitectònic d’edificis de l’antic l’Hospital Son Dureta, com
a gran espai sociosanitari.

Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS

Vicenç THOMAS I MULET

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.5 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 2

