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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Castells substitueix Patrícia
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, Mariano Juan substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò prenen nota. Passam al debat de l’ordre del
dia d’avui relatiu a les proposicions no de llei RGE núm.
4278/19 i RGE núm. 6925/19.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4278/19,
modificada mitjançant l’escrit RGE núm. 7261/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de Can Misses.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4278/19, modificada mitjançant l’escrit RGE núm. 7261/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
l’accés a l’aparcament de l’Hospital Can Misses.

Per a la seva defensa té  la paraula per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos el Sr. Gómez, per cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El Sr. Gómez i Gordiola farà la seva
intervenció, la mamà..., moltes gràcies. I... m’hagués agradat
aquí que el meu company, Maxo Benalal, que és diputat per
Eivissa, fos el que pogués presentar avui aquesta proposició
no de llei perquè és eivissenc, com molts diputats aquí
presents, eivissencs i eivissenques que coneixen no tant sols
els serveis públics de l’illa d’Eivissa, sinó que, a més a més, en
són usuaris.

Per tant, la nostra intenció amb la presentació d’aquesta
proposició no de llei és instar la nostra administració que
millori un servei i resolgui una situació complexa per als
pacients i per als usuaris, familiars d’aquest servei de salut que
es produeix a l’estacionament a l’Hospital de Can Misses
d’Eivissa.

Al mes de març diaris d’Eivissa, de març d’enguany, ja
anunciaven una saturació d’aquest pàrquing que afectava
evidentment als usuaris, als malalts, als familiars que els

acompanyen i als familiars que els visiten perquè no podien
estacionar. Era una qüestió de saturació.

Quan investigam el motiu d’aquesta saturació no es
correlaciona ni molt manco amb la saturació de l’hospital que
tots els pacients i els familiars són a l’hospital, sinó que pel
que es veu, pel que es veu no, és una evidència constatada als
mitjans de comunicació i en entrevistes que han fet els
mitjans, periodistes també als usuaris, que s’ha convertit
aquest hospital per mancança d’espai d’aparcament com en la
majoria de municipis en un pàrquing dissuasiu de la mateixa
ciutat Vila o un d’ells almanco.

Fins i tot s’ha donat el cas que la mateixa grua municipal ha
hagut d’anar a treure amb un procediment administratiu, llarg
i complex, segons quins vehicles que han quedat estacionats.
És a dir, la funció de servei públic d’estacionament vinculat a
l’Hospital, perquè és un estacionament dins el recinte
hospitalari i pensat i dissenyat per al recinte de l’hospital i per
als seus usuaris, no pot garantir l’estacionament i l’ús dels
pacients i dels seus familiars.

Aleshores vàrem presentar una proposició no de llei amb
un únic punt que plantejava... que es prenguessin unes mesures
que nosaltres enteníem que eren les més immediates per
donar una solució, que era dur unes tanques que ja estaven
previstes abans d’alçar-se..., de llevar-se i donar la gratuïtat a
aquest hospital, cosa amb la qual nosaltres estam totalment
d’acord, que a un hospital, un servei públic sempre, que sigui
possible, sigui gratuït per als usuaris, el que va passar és que
aquestes tanques quan es varen alçar... hi ha accés lliure per a
tothom, els que no tenen dret garantit a l’ús d’aquest pàrquing
pel que estava dissenyat que és l’accés a l’hospital es veu que
s’han de desplaçar, aparcar molt enfora i de vegades els
familiars o no arriben a l’hora que pertoca o  no els  poden
deixar perquè aquest familiar ha d’anar acompanyat. És a dir,
és un perjudici per als seus usuaris.

Aleshores, el que plantejàvem és l’habilitació d’aquestes
tanques que garanteixin mitjançant un servei de validació, que
controlassin els mateixos treballadors o  algun servei de
vigilància de l’hospital, que pogués garantir que l’únic accés
fos per part dels usuaris i no d’altres. I, si d’acord amb
l’Ajuntament de Vila, es considerava que també s’havia de
compartir, almanco aquests sí que haguessin de pagar, perquè
no són els usuaris de l’hospital.

Vagi per avançat la nostra manifestació de l’acord que sigui
gratuït per als usuaris, la resta no és una consideració ni
d’aquest grup parlamentari ni tampoc d’aquesta proposició no
de llei.

Però sí acceptam i... se’ns ha presentat una esmena, per
part del Grup Parlamentari Popular, que milloraria o ajustaria
o precisaria, l’esmena 2 al punt 2 on... el tipus de validació. 

Per altra banda, s’han presentat unes esmenes per part del
Grup Parlamentari Socialista on es planteja que sigui el Servei
de Salut, és a dir, l’administració, qui estudiï la millor manera
de resoldre aquesta situació.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904278
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907261
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La nostra línia és una línia constructiva, com no ho hem fet
d’altra manera amb les proposicions de llei que hem presentat
i amb les nostres intervencions, però evidentment,
evidentment, no volem sigui un brindis al sol ni sigui una cosa
que no sigui tangible i determinat el temps en què es pugui
resoldre, el nostre compromís és amb la ciutadania i el motiu
de la proposició, d’aquesta PNL. 

Per tant, nosaltres estaríem d’acord en modificar el nostre
punt, fer un únic punt, el presentam amb una redacció aquí on,
si s’estableix un termini, i entenem que un termini ha de ser el
mes de gener del 2020, crec que l’administració té prou
tècnics i recursos per fer un estudi que no és molt complex,
és o es rehabilita o se’n cerca un altre, amb la finalitat
d’aquesta proposició no de llei que presentam avui aquí.

Per tant, si fos així el grup parlamentari la té, jo la llegiria
després o la passaria i si està d’acord nosaltres retiraríem o
modificaríem el nostre punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez i Gordiola. S’ha presentat per part del
Grup Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 7620/19. Per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tots coneixem, almanco els que
utilitzam aquest servei, la problemàtica que té el pàrking de
Can Misses, de fet el Grup Popular ja va presentar en la
passada legislatura, va dur diverses propostes a aquest
parlament que al cap i a la fi varen ser aprovades per
unanimitat i varen acabar obrint aquestes barreres al pàrquing,
de tal forma que els usuaris poguessin utilitzar-lo.

Fruit d’aquestes propostes va ser... això va ser a primers de
l’any 2018, i va acabar fent-se dues coses que demanàvem des
del Partit Popular amb aquestes propostes: una era connectar
aquest pàrquing amb les habitacions, és a dir, amb l’hospital,
amb un ascensor que no existia i s’havia de donar la volta; i
l’altra era la gratuïtat d’aquest pàrquing, perquè era dels més
cars d’Espanya, i creiem que el que tenia una malaltia o una
necessitat era injust completament que hagués de pagar
aquestes quantitats.

Llavors es varen llevar aquestes barreres afortunadament,
va facilitar molt aquesta estada als malalts i a les persones que
l’acompanyaven, però això va quedar sense cap tipus de
control. És cert que qualsevol pot entrar a aquest pàrquing,
deixar els cotxes, deixar-los ben aparcats, o fins i tot quan hi
ha excés de vehicles allí dins queden mal aparcats i
impedeixen que els altres vehicles puguin passar. Molt
recentment, fa una setmana o dues, l’hospital va aconseguir
firmar un conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa que permet que
la grua municipal pugui entrar i retirar aquests cotxes perquè
el problema ja era molt gros.

Nosaltres, quan es va obrir aquest pàrking, ja vàrem
comentar que aquesta possibilitat podia existir. De fet està en
un lloc on hi ha un nucli urbà i a més hi ha unes escoles devora
i per tant, hi ha una falta d’aparcament com quasi per tot, per
tant, era una de les coses que ja vàrem... advertir  en aquell
moment, i se’ns va dir que en el cas que hi hagués un problema
idò se cercaria una solució. Al primer moment es trobava a un
80% d’ocupació, per tant, encara no hi havia aquell problema,
però ara amb aquest problema, tal com ha dit aquí el companys
de Ciutadans, efectivament, hi ha un problema greu perquè els
malalts que el necessiten o els acompanyants o les persones
que han de visitar un metge es troben amb una problemàtica,
que jo he viscut personalment, i de vegades s’està mitja hora
esperant perquè surti algú, perquè no en pot entrar un altre fins
que aquell no surti.

Per tant, és una necessitat que està clara i que nosaltres
suportarem. Nosaltres, senzillament, tal com ha dit aquí, ja
m’ha dit que estava d’acord amb incorporar aquesta petita
matisació, ja que aquí venien amb dos punts, en el cas que es
reuneixi tot en un punt posant una data, també hi estaríem
d’acord, perquè al cap i a la fi es tracta que es faci això, no de
quina forma. Nosaltres havíem posat aquí una idea, perquè aquí
l’esmena del Partit Socialista comenta deixar-ho en un sol
punt i donar al Govern la possibilitat que ho faci com vulgui.
Bé..., el que passa és que si es fa com es vulgui es pot generar
un altre problema, vull dir que si es fa massa fàcil la picaresca
que ens caracteritza farà que seguim amb picaresca; si es fa
massa difícil, la possibilitat a voltes de les presses de poder
aparcar el cotxe serà una complicació més. Nosaltres havíem
posat aquí una fórmula tan senzilla i tan fàcil com fa qualsevol
supermercat o qualsevol botiga que té un pàrking propi,
senzillament justificant-ne l’ús se li dóna la gratuïtat i ja està.

Per tant la forma en què es faci al cap i a la fi no té molta
importància, nosaltres aquí el que intentàvem era aclarir això,
que es podia fer d’una forma clara, simplement donant el
número d’habitació i el nom del malalt, perquè es pogués fer
servir aquest pàrking, o bé amb la cita prèvia, ja que hi ha dues
zones que es poden...

En principi nosaltres donarem suport, lògicament, a
aquesta proposta, i bé, no hi ha més a dir. Del que es tracta és
que això se solucioni el més aviat possible. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca les esmenes RGE núm. 7622 i 7623/19.

Per a la defensa d’aquestes esmenes, en primer lloc, té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Fernández, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907260
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907622
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907623
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LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bona tarda, gràcies, Sra. Presidenta. Començaré dient que
el Grup Socialista i jo mateixa, que som usuària habitual de
l’aparcament d’aquest hospital, no negarem que des que es va
fer gratuït l’1 de gener i es va recuperar la contracta per
garantir l’accés gratuït de tots els usuaris a les instal·lacions
de l’Hospital Can Misses l’afluència de cotxes ha augmentat
de forma molt considerable, el que fa que a hores molt
puntuals provoqui que trobar aparcament es faci difícil, que
s’hagin de donar un parell de voltes abans de trobar-ne, i que
tot sigui una mica més complicat del que era abans.

Encara i així, reconeixent que s’han d’implementar
millores, algunes de les quals s’han posat en funcionament i
que després enumeraré, creim que la proposta de posar una
barrera, justament aquesta no és la més adient de les
solucions, i creim..., això després d’haver parlat amb usuaris,
amb la gerència de l’hospital, fins i tot amb el personal que fa
feina al mateix pàrquing de l’hospital. És per això que havíem
presentat aquesta esmena, que parlava d’estudiar quin era el
sistema més adient si aquest de la barrera no acabava de
convèncer els professionals de l’Hospital Can Misses; no
havíem posat data no per res sinó perquè no hi vàrem pensar,
i la transacció que ens proposa Ciutadans pensam que és bona,
que és adient. A més a més fer la matisació de parlar d’usuaris
de l’Hospital Can Misses ens pareix també que suma a
l’esmena, o sigui que l’acceptaríem.

El motiu pel qual pensam que la instal·lació de la barrera
no és el més adequat és el mateix pel qual es va treure a
principis d’any. L’accés gratuït i sense impediments s’ha de
facilitar als hospitals de la forma més ràpida i senzilla
possible, perquè a la fi el que volem és que el pàrquing sigui
gratuït i sigui públic. El fet de posar una barrera i que la gent
hagi de segellar els tiquets dins el recinte hospitalari quan
parlam d’un aparcament tan gros pot fer que al final tinguem
cua, que la gent tingui un accés més difícil, que hi hagi
molèsties ocasionades, que hi hagi gent que perd tiquets... Què
feim si un al·lega que ha perdut un tiquet o no puc justificar
que ha estat a l’hospital fent una visita?, hem de crear un
reglament de tarifes? És un tema bastant més complicat del
que pareix en un primer moment. I encara que sí pugui dir que
he anat a visitar un malalt, com podem estar-ne segurs del tot?

L’esmena que presentava el PP ens pareix que és
especialment inaplicable, només pel fet de la Llei de
protecció de dades, que ens impedeix això d’anar a un
mostrador i dir el nom d’una persona que està hospitalitzada
i donar el seu número d’habitació, que ja ens diu que si saps el
número d’habitació saps a quina planta està..., segons quina
planta ja saps quina malaltia té... És bastant complicat pel tema
de la Llei de protecció de dades, per la qual cosa no ens pareix
tampoc adient.

Des que es va detectar el problema a la conselleria,
juntament amb la gerència de l’hospital s’han posat en
funcionament diverses mesures que, si bé no han solucionat el
problema del tot, crec que tots estam d’acord que hi ha un
problema en aquest aparcament, van encaminades a

aconseguir-ho. En primer lloc la conselleria ha signat un
conveni amb l’ajuntament, del qual ja ha parlat el Sr. Juan; es
va signar el 18 de setembre, i des de llavors s’han retirat cinc
vehicles que duien estacionats més temps del que és raonable.
A més a més s’ha incrementat e l nombre de guàrdies de
seguretat que hi ha a l’aparcament, que fan diferents funcions:
es col·loquen a l’entrada d’aquest aparcament per preguntar a
la gent on va quan van a les consultes; això fa un efecte
dissuasiu perquè la gent que sap que no va a cap consulta quan
veu un guàrdia de seguretat que ja et demana fa que no entris;
fan un informe diari també de totes les intervencions que han
fet al pàrquing, els  cotxes mal aparcats, la detecció de
persones que dormen als vehicles -això ha passat durant
l’estiu, al principi de l’estiu van detectar que hi havia gent que
vivia al pàrquing dins cotxes-, la presència de caravanes,
estacionaments prolongats, etc. I també es fa un altre informe
de l’ocupació de cadascun dels pàrquings per hores per saber
exactament a quina hora hi ha el problema. S’han col·locat
també gàlibs a cadascuna de les entrades per evitar que
vehicles de gran volum puguin estacionar en el recinte, com
les caravanes de què parlàvem fa un moment; i s’ha augmentat
la senyalètica als pàrquings seguint una instrucció que va donar
el cap de la Policia de l’Ajuntament d’Eivissa perquè tot fos...,
segons quins senyals poses tu després pots impedir que
segons qui hi aparqui.

Per tot això reiteram que pensam que encara que es poden
implementar mesures per millorar aquest estacionament,
proposam això, que la conselleria estudiï, ells mateixos, quina
és la millor forma de garantir que tothom pugui accedir al
pàrquing, i aquesta transacció de posar una data límit ens
pareix més que adequada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquestes esmenes intervé, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem sempre
vàrem defensar que tenir pàrkings de pagament als hospitals
públics de les nostres illes era absolutament contrari al dret a
la salut i a l’accessibilitat que s’ha tenir en tot moment a
aquestes centres.

És evident que des que es va fer gratuït aquest pàrquing,
concretament el de Can Misses, que avui ens ocupa, hi ha
hagut una sèrie de dificultats. No m’estendré en el contingut
de les esmenes, la representant del Grup Socialista les ha
exposat crec que amb bastant de detall. Sí que pensam que és
important posar un límit temporal a aquest estudi, a aquest
temps que pugui ser necessari per part de la conselleria per
determinar quines són les millors solucions, que evidentment
poden passar des del suport al transport públic  a altres
qüestions i consideracions que per ventura no siguin només de
competència autonòmica, però que entenem que tant des del
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Consell Insular d’Eivissa com des de l’Ajuntament de Vila o
altres que puguin estar implicats tots posarem de la nostra part
per poder assolir realment una bona accessibilitat a aquest
centre sanitari, que és el de referència de l’illa d’Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment per a la defensa d’aquestes tres esmenes intervé
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc creim que el
problema que té Can Misses no és únic, és a dir, és un
problema que a Can Misses ja es veu però que també es veurà
a altres hospitals.

Des de MÉS per Mallorca vàrem donar l’any passat quan
vàrem iniciar els tràmits per a la gratuïtat de l’aparcament de
Can Misses i de Son Espases per un tema cabdal, per intentar
evitar un greuge comparatiu amb l’hospital de Menorca i
també amb l’Hospital d’Inca i el de Manacor. Evidentment la
problemàtica que es genera a Can Misses no és única; Son
Espases també té problemes a hores punta però per distints
motius. També està actuant passivament com un aparcament
dissuasiu, però ara escoltant la portaveu socialista per causes
bastants distintes, és a dir, aquest tema de furgonetes o de
caravanes que estacionen allà no es dóna a Son Espases, és per
un altre tema, simplement és un aparcament dissuasiu emprat
per gent que es desplaça a Palma per fer feina, pràcticament.
Per tant el mateix passa amb l’aparcament de la Universitat, el
mateix passa amb aparcaments de centres comercials que són
a l’entrada de Palma, que d’una manera o l’altra veuen a poc a
poc incrementat l’aparcament de vehicles que no en fan un ús
específic per allà on estan situats, sinó que simplement és
emprar un aparcament per poder-se desplaçar al centre de la
ciutat.

Així i tot estam davant problemàtiques distintes que
provoquen el mateix problema, que és la saturació dels
hospitals. Creim des de MÉS per Mallorca que és important
que sigui la conselleria la que aporti les solucions, per això
donam suport i signam l’esmena; creim que la transacció que
proposa Ciutadans és correcta. Les solucions que siguin bones
per a Eivissa evidentment no ho seran per a aquí, que supòs
que ens trobarem amb una proposició no de llei i l’haurem de
tractar perquè el problema és un altre. I recordar que jo crec
que el valor principal que hem de tractar aquí és la gratuïtat
dels pacients i dels familiars, això crec que no ho hem
d’oblidar, no hem d’oblidar que és l’important.

I també tenim en compte a l’hora de donar suport a aquesta
esmena que és el tema també de l’actitud que ha tengut la
conselleria, jo crec que la conselleria, tant la gerència de Can
Misses, amb l’Ajuntament d’Eivissa, ho han explicat els altres
portaveus, que hi ha hagut una línia de feina per retirar vehicles

que estacionin durant una llarga dura, més de 15 dies, o
simplement que estaven abandonats.

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca creiem que és
important donar aquest vot de confiança a la conselleria,
veiem que fan passes i fan feina. I també creiem que la
conselleria és l’òrgan més adequat, que proposi solucions la
mateixa conselleria i no siguem nosaltres. Jo crec que és
important aquesta transacció de marcar un termini temporal i
per tant, cap problema.

Donam també suport evidentment, l’hem signada, l’esmena
de supressió del punt 2, pels mateixos arguments que ja han
exposat els altres portaveus. Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara obrirem un torn de fixació de posicions.
Corresponia al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, però
no hi ha cap representant.

Continuam, correspon idò al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no ens estendrem molt
avui en dir que sí, que estam absolutament d’acord amb aquesta
proposició no de llei. Pensam que en els aparcaments de Can
Misses i de tots els hospitals la prioritat ha de ser sempre dels
malalts i dels seus familiars, hi estam, per tant, absolutament
d’acord. Aquestes esmenes que s’han presentat, en principi
també ens anirien bé, però en qualsevol cas el que trobam és
que la conselleria ho hagi d’arreglar com ho hagi d’arreglar,
que ho faci el més aviat possible.

Quan parlam d’altres mesures com és el cas de transport
públic, pensam que no és incompatible una cosa amb l’altra, és
a dir, que el pàrquing sigui per al que ha de ser i que el
transport públic afavoreixi que arribem a aquest hospital si hi
hem d’arribar. Pensam que una cosa no lleva l’altra.

En qualsevol cas el nostre suport és total, per tant, direm
que sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I a la fi he de dir que per
a mi ha estat molt amè sentir els partits que integren el
Govern, explicar la gran complexitat que té la gestió del
pàrquing i la poca complexitat que van trobar-hi per establir la
gratuïtat per llei i per la via ràpida i que encara ho van voler fer
amb una esmena en una llei que no tenia res a veure, i que el
meu grup va impedir que es fes. És a dir, a mi em sap greu,
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perquè ja saben que els aprecio molt, però és clar, crec que
tenim l’obligació de fer una mica d’història. És a dir, davant
d’una contesa electoral, vostès impulsen una llei per fer
gratuïts aquests pàrquings, o sigui, amb una mesura purament
electoralista, i no es preocupen de la complexitat que implica
la gestió d’un pàrquing.

I ara el Grup Ciudadanos presenta una PNL, que és una
norma més modesta que una llei i vostès apel·len a la gran
complexitat per no aprovar la PNL, i per això s’ha d’estudiar
molt ben estudiat. És clar, estic totalment d’acord amb vostès,
és molt complex i per això nosaltres vam ser molt reticents a
donar llum verda a la mesura electoralista d’aprovar la
gratuïtat. És a dir, a fer allò d’aquella frase que es va fer
famosa durant la Guerra Civil, ara emulo els diputats de VOX,
que sempre parlen del a Guerra Civil i del franquisme, doncs
aquella frase que va fer famós el general Lister, de disparen
primero, averigüen después. Això és el que es va fer,
disparen primero, averigüen después, primer la gratuïtat, i
després ja veurem els problemes, i ara tenim l’empasta. 

I a mi la veritat és que la formulació de Ciudadanos
m’agradava molt, perquè, és clar, a grans mals, grans remeis,
escolti, això no funciona, trobem una solució. I ara celebro i
el felicito, Sr. Gómez Guardiola, el seu esperit de consens, i
em sembla molt bé que accepti la transacció, però s’haurà de
vigilar molt, no voldria pensar que aquesta esmena la intenció
que té és d’escapolir-se i qui dia passa any empeny. Per tant,
ja veig que vostè em diu que no i que pensa fer un seguiment
del compliment d’aquesta proposició no de llei.

En resum, crec que ha quedat clara la meva posició, jo
hagués votat a favor de la PNL tal com estava, i evidentment si
el grup proposant accepta esmenes, doncs també hi donarem
suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió per un temps de deu minuts,
si així el grup proposant ho considera. No? Molt bé, idò
pertoca ara la intervenció també del grup proposant per fixar
la posició i en tot cas explicar la transacció, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GUARDIOLA:

Presidenta permeti’m, normalment quan es fa un
posicionament després d’una transacció, o fer una transacció
que ha estat in voce, quasi quasi acceptada per la gran majoria,
fins i tot agraesc molt la generositat, malgrat e l
posicionament, donar suport a una transacció que no s’està
d’acord amb el posicionament de qui realment ha fet esmenes,
és d’agrair. Per tant, crec que és important que la nostra
intervenció com a grup parlamentari sobre proposar aquesta
transacció, la deixi ben clarificada.

Quan el grup que presenta una esmena i la presenten els
tres grups que donen suport al Govern, els números surten de
rebutjar la nostra proposició no de llei, quan vull dir que els
tres proponents que són del Govern, proposar tirar enrera

aquesta proposició no de llei, nosaltres ens plantejam si això
minva l’interès amb el qual el nostre grup parlamentari du
aquesta proposició no de llei, que és resoldre el problema. Per
tant, s i  es tira enrera, no hi ha ni estudi, ni hi ha res,
evidentment podem fer pregunta parlamentària a la consellera,
compareixença, rodes de premsa, el que faci falta, que
tendríem el suport evidentment dels usuaris que són els que ho
pateixen. Però la nostra línia és una línia, insistesc, de
confiança i de donar un espai de temps per a aquesta altra
proposta que evidentment la poden fer tècnics. 

Però no tan sols farem seguiment, és que si no hi ha una
solució immediata que garanteixi això, nosaltres tornarem
proposar la proposició no de llei, aviso a los navegantes, no
sé si dureu el mateix debat que dueu avui aquí els grups
parlamentaris proposants de les esmenes, que sí almanco
posau les tanques, almanco validau els tíquets, almanco facem
pagar (...), primera persona del plural, facem pagar els que no
són usuaris i llavors estudiem el que sigui perquè no hauran
funcionat les propostes que a la conselleria se li demanen
sobre aquest estudi.

I també entenem que en el mes de gener, que falten dos o
tres mesos, és prou temps per veure si realment hi ha una
reacció. No dubt dels tècnics de la conselleria, perquè no és
molt complicat, o tornam posar això tal com estava i
evidentment es cobren als  no usuaris, o han de ser més
eficaces i  eficients les mesures que puguin prendre
dissuasives amb l’Ajuntament de Vila, que lògicament són els
que coneixen la saturació més que nosaltres, perquè són
capaços fins i tot d’identificar, com que hi ha càmeres
públiques, l’adreça i tot dels vehicles, fins i tot si són de llarga
estada o no. Per tant, aquest és el nostre esperit de confiança.

Jo no he entrat en el tema electoralista, entre altres coses
és una planificació global en un moment electoral de moltes
altres decisions preses sobre els pàrquings, però crec que el
que cal és anar en una línia més constructiva, però evidentment
s’han pres segons quines mesures d’aixecam això, és un bon
moment per presentar-les, però després no visualitzam o no
tenim en compte les conseqüències i aquí són relatades.

L’única desconfiança que tenim, o almanco li demanam
cert rigor, cert compromís i coherència, és que el mateix
Servei de Salut, la gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera el mes de març reconeixia que l’ocupació a
l’aparcament ha augmentat considerablement i que hauran de
prendre certes mesures, ho declara a la premsa quan
l’entrevisten, certes mesures de control per evitar que els
usuaris no puguin quedar fora de l’aparcament, ho diu la
gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera el mes de
març. Donam confiança i per això hem posat el termini,
perquè si no es resol el problema, nosaltres durem tal i com
està presentada aquí la proposició no de llei amb les mesures,
fins i tot incorporant i que estudiï la Llei de protecció de
dades, ja es faran les esmenes que pertoca, el servei jurídic
farà l’informe que pertoca, per garantir la protecció de les
dades dels usuaris.
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Torn reiterar que ens agradaria que el Partit Popular doni
també aquest marge de confiança a aquesta transacció que
nosaltres demanam, aquesta confiança al Grup Mixt també que
se sumi a aquesta, ja ho ha manifestat, però jo agraesc que se
sumi a aquest parèntesi de període i, per tant, accepti la
transacció que ara presentarem a la Mesa.

Gràcies.

Per tant, seria un únic punt, que quedaria, diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estudiï el sistema més adient per controlar l’accés
a l’aparcament de l’Hospital de Can Misses i garantir així que,
abans de gener del 2020, els usuaris del Servei de Salut que
acudeixen a l’hospital en puguin fer ús quan ho necessitin.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò, donam per acabat el debat, si us sembla, i
passaríem a votar la Proposició no de llei RGE núm.
4278/2019 amb els termes que el Sr. Gómez ha explicat. 

Vots a favor?

Molt bé, idò, queda aprovada per unanimitat.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 6925/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bones tardes a totes i a
tots. Aquesta proposició no de llei l’únic que pretén és que
s’acompleixi un contracte adjudicat per part de l’ib-salut, un
contracte que fa menció al transport aeri sanitari entre illes.

Dit això, l’any passat, a l’any 2018, la conselleria va treure
a adjudicació un contracte per al transport aeri sanitari de les
Illes Balears, es va adjudicar el contracte a una empresa, que
en aquell moment era una UTE i ara en aquest moment està
anomenada com Eliance, i aquesta empresa havia de fer,
perquè ens entenguem, una sèrie de coses que varen ser les
que varen tombar la balança perquè el contracte s’adjudicàs a
aquesta empresa; una d’elles era que es posaria per fer aquest
servei dues aeronaus, que serien la B250, i aquestes dues
aeronaus havien de tenir una antiguitat inferior a deu anys, una
havia de tenir tres anys i l’altra sis anys. 

Fins ara el servei entre illes amb les aeronaus s’havia fet
amb les aeronaus model B200. La gran diferència que tenien
aquestes noves aeronaus era que tenien molta més capacitat,

evidentment eren molt més noves perquè s’estaven ofertant
unes aeronaus de menys de deu anys i que, a més, se les
posaria un servei d’incubadora, perquè fins ara dins les
aeronaus actuals no hi havia incubadora. Dins aquestes
aeronaus es permetria que els pacients estiguessin ajaguts,
estiguessin en camilla, en llitera, i no com ara actualment que
han d’anar asseguts. Les noves aeronaus s’havien de posar en
funcionament a partir de gener d’enguany, entre finals de
desembre de 2018 i gener d’enguany.

Per una altra banda, hi havia dos helicòpters que els dos
helicòpters necessàriament estaven obligats a dur sempre pilot
i copilot i que tots dos, tant pilot com copilot, tenguessin la
formació suficient per poder volar en un mode instrumental.
Això és important perquè la gran majoria d’aquests vols es fan
a la nit, es fan el vespre amb molt poca visibilitat i, a més, quan
es fan vol entre illes moltes vegades hi ha boira, per tant, és
importantíssim que tant pilo t com copilot hagin rebut la
formació adequada per fer el vol en mode instrumental.

Què ha passat? Que han passat els mesos i ens hem trobat
en el mes d’octubre que diferents sindicats, com per exemple
el SEPLA i d’altres, han posat damunt la taula l’incompliment
del contracte. És a dir, nosaltres creiem que l’ib-salut no ha
actuat com hauria d’haver actuat, perquè no ens sembla de
rebut que una vegada adjudicat un contracte no es faci el
seguiment del compliment d’aquest contracte. Ens trobam que
l’ib-salut obre un expedient quan hi ha la informació a tots els
mitjans de comunicació i tots ens adonam que l’empresa
adjudicatària no compleix.

Nosaltres vàrem fer una pregunta parlamentària a la
consellera, la consellera va dir que pel que es veu havien estat
molt ambiciosos a donar aquest contracte perquè les aeronaus
es torbaven molt a poder-les adequar amb l’equipament mèdic
necessari per posar-se en marxa i que sembla ser que una de
les aeronaus B250 pròximament, novembre, desembre, ja
estaria en funcionament.

Jo vull recordar que no és una que està en funcionament,
que són dues, i que ja fem tard, perquè no és tant un tema de
seguretat o no d’aquestes aeronaus, de la B200 o de la B250,
és que tots els ciutadans de les Illes Balears paguen per unes
aeronaus que en aquest moment no es troben en funcionament.

Per tant, nosaltres demanam que s’exigeixi l’acompliment
d’aquest contracte. Sabem que arran d’aquesta denúncia hi va
haver una reunió amb l’empresa per part de l’ib-salut, el
director general de Gestió de l’ib-salut es va reunir amb
aquesta empresa i es va obrir un expedient, aquest expedient
no sabem si acabarà amb una sanció, serà un expedient
sancionador o serà un expedient de resolució del contracte.

En tot cas, també una altra cosa que hem vist aquest dies
que també s’ha reunit el director general amb l’empresa per
reclamar que els helicòpters, perquè clar ens trobam que el
personal sanitari que viatja en la nit d’Eivissa s’ha negat
qualque vegada a pujar a l’helicòpter perquè realment troben
que no és segur volar d’aquesta manera si no tenen la formació
adequada. Bé, doncs sembla ser, també ho he llegit a través
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dels diaris, que a partir d’ara els helicòpters tendran pilot i
copilot i tendran la formació. 

En tot cas, la PNL és clara i l’únic que demana, nosaltres
no entendríem que no s’aprovàs per unanimitat, és el
compliment d’un contracte aprovat per l’ib-salut. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Unidas...,
perdonau, correspon ara un torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a infermera que ha fet
trasllat interilles de pacients crítics, és evident i puc donar
aquesta experiència, són extraordinàriament importants les
condicions de seguretat i també sanitàries d’estabilitat dels
pacients que es traslladen. 

Hem parlat en aquest parlament en moltes ocasions
d’interconnectivitat entre illes, però hem de tenir en compte
que en situacions de salut és especialment important que tot
funcioni com ha de funcionar.

Evidentment els contractes s’han de supervisar, les
empreses han de complir, l’administració ha de supervisar,
però moltes vegades ens passa en aquest parlament que parlam
una mica d’oïdes, no?, moltes vegades sentim, segons ha sortit
a premsa, segons s’ha comentat. Nosaltres pensam que seria
bo que fos la consellera i el seu equip qui pogués venir a donar
explicacions i poder donar llum de tot el que succeeix perquè
poguéssim conèixer de primera mà què és el que passa, i
després quines són les mesures que es duen a terme per poder
supervisar, controlar i realment verificar que aquest contracte
s’acompleix i quins són els serveis sanitaris que reben o
deixen de rebre els usuaris i pacients de les diferents illes, ja
sigui amb l’avió o bé amb l’helicòpter que funciona.

Pensam que és important que es doni informació, però que
es pugui venir aquí, a seu parlamentària, a donar-la en temps i
forma de la manera que sigui oportuna.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo com a portaveu d’un grup
parlamentari quan es du una PNL que diu que s’ha de complir
un contracte a l’administració pública, s’ha de fer complir en
el termini que fixi les condicions del contracte, no puc dir de
cap de les maneres que no, ni puc rebutjar una proposició no
de llei tan cosida al procediment administratiu com està. Per
tant, hi donarem suport.

Però el que hem de manifestar és que no només no trob
adient la PNL en aquests termes com està plantejada, sinó que,
a més a més, ens dificulta o condiciona la resposta que pugui
donar la conselleria a la compareixença que li hem demanat
nosaltres, com a grup parlamentari, via d’urgència i el grup
parlamentari també. Ho dic perquè a part del tema del
contracte on la consellera quan nosaltres li vàrem fer la
pregunta en el ple, el dia 15, i li vàrem dir que si no donava les
respostes, i que enteníem que no havia donat les respostes
demanaríem la seva compareixença, i en el mateix moment
acabat el ple vàrem presentar la sol·licitud de compareixença
de la consellera en aquesta comissió per dues coses, i el Grup
Parlamentari Popular ja també li va demanar sobre el tema de
la contractació, per dues coses: una, no va contestar el que li
vàrem demanar, que traslladàvem una inquietud dels usuaris en
temes de seguretat, sense fer cap alarmisme, dèiem: hi ha
incerteses sobre el tema de la seguretat en el transport, que ha
denunciat un sindicat que no és precisament un sindicat que no
sàpiga d’aquests temes, estava plantejat pel SEPLA, i no
només assabentats pels mitjans de comunicació sinó per
reunions amb ells, i entre altres coses manifestacions dels
treballadors de Salut deien que no volien ullar o fer segons
quins trasllats fora de..., en condicions de seguretat, perdó, de
visibilitat, tal com en teoria el contracte deia que ja estava
cobrint amb els mitjans aeris, dels helicòpters i...

Per tant vàrem demanar a la compareixença, i esperem que
vengui la consellera i expliqui tot això, no només el
procediment. La consellera va anunciar en el Ple que li havia
fet requeriment i que fins i tot instava un procediment
sancionador, o resolució o resoldre el contracte, com diu el
procediment administratiu, és a dir, contractes del sector
públic, de l’administració pública, o una sanció.

Per tant... és que si nosaltres votam que no a aquesta PNL
tanmateix s’ha de complir, perquè els serveis jurídics de la
comunitat autònoma diran “escolti, m’és igual que hagin
resolt, aquí hi ha una llei que diu que s’ha de complir aquest
contracte i amb aquestes condicions”. Per tant vull posar de
manifest el nostre interès i la nostra reiteració que la
consellera vengui el més aviat possible, i que entenem el meu
grup parlamentari que la consellera, davant aquesta situació,
com va passar amb la situació d’intoxicació, ja hauria d’haver
demanat ella la compareixença, perquè parlam d’un servei
públic de transport, d’un tema de seguretat i de les queixes
d’alguns dels treballadors d’aquesta mateixa conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ferrà, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vists un poc els comentaris
anteriors dels grups que m’han precedit crec que seria oportú
per part meva demanar al Grup Parlamentari Popular, que és el
que ha presentat aquesta proposició no de llei, que es repensi

 



SALUT / Núm. 8 / 30 d'octubre de 2019 101

retirar-la, retirar aquesta PNL; retirar-la però sense acritud i
sense..., no és una batalla política, simplement tenim una
petició de compareixença de la consellera feta pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les informacions que nosaltres
tenim respecte de les gestions que ha fet la conselleria i en
relació amb els punts de la proposició no de llei crec que hi ha
avanços importants i que hi ha hagut gestions fetes tant en el
fet de requerir a l’empresa el compliment, que seria el punt 1
de la proposició no de llei, com estudiar, fins i tot advertir,
que es puguin prendre mesures legals respecte de
l’incompliment del contracte.

Per tant creim que seria per ventura adequat, fins i tot per
coherència del Parlament. Evidentment tot grup té la llibertat
de presentar les proposicions no de llei, faltaria més, però la
música de presentar una proposició no de llei alhora de
demanar la compareixença de la consellera perquè ens
expliqui tal resulta, vist des de fora, un poc estrany, i no és
culpa del Partit Popular ni és culpa de Ciutadans, però la
música no sona bé, no sona bé. L’adequat seria que si
demanam la compareixença de la consellera i tots els grups hi
estam d’acord i votam després que la consellera comparegui
per aquest tema, comparegui i després es presentin les
proposicions no de llei pertinents, això seria la conseqüència.
Per tant creim això, simplement és una petició. 

Creim que, per les informacions de què disposam, hi ha
avanços importants quant als dos punts, i evidentment també
en la comunicació amb els sindicats, tant amb el SEPLA com
amb SIMEBAL, com amb SATSE, hi ha hagut una relació
constant aquests dies entre la conselleria i els sindicats per
explicar-los les reunions que han tengut amb l’adjudicatària
del contracte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares però no han comparegut, així que passarem al
següent grup.

Correspon així al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sempre m’he queixat que sempre
em toca parlar darrere un grup parlamentari que avui no hi és,
així que res a dir, vaig endavant.

Bromes a part, que tal vegada aquest no sigui l’escenari per
fer cap tipus de bromes, deman disculpes, el que nosaltres
voldríem dir és que l’essència d’aquesta proposició no de llei
ens agrada, però estic d’acord que si la consellera ha de
comparèixer per explicar exactament què és el que passa tal
vegada no sigui el moment de demanar proposició no de llei,
que ho podrien fer i hi donaríem suport totalment a
continuació si després es presenta. 

Sí que ens agrada aquesta frase que diu que, bé, que doni
explicacions i que de qualque manera requereixi a Eliance que

compleixi abans que finalitzi l’any 2019, però en qualsevol cas
pensam que en aquests moments, tot i estar-hi d’acord, tal
vegada ens haurem d’abstenir precisament per això a l’espera
de les explicacions. No és que ho digui la premsa, és que ho
diuen els sindicats, que desconfien que Eliance compleixi; els
avions han d’estar medicalitzats, la mateixa consellera en el
Ple del Parlament va dir que a més a més en els avions -i és
cert- tot ha d’estar ancorat, aferrat, amb totes aquelles
infraestructures i tots aquells serveis adaptats perquè
funcionin, és a dir, no és només posar una sèrie d’elements
dins l’avió i anem a volar, és a dir, que és molt més complex
i complicat que tot això. 

Volem rebre aquestes explicacions i amb tot això ja
veurem què faríem més endavant. De moment per coherència,
aquesta coherència que s’ha demanat, ens abstendríem, tot i
que l’essència d’aquesta petició ens pareix absolutament lícita. 
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La nostra postura és molt
similar a la que acaba d’expressar El Pi; és a dir, hi ha
informacions contradictòries sobre com s’està duent a terme
aquest contracte; de fet des del Govern es diu que tot està
normalitzat. Nosaltres tenim els nostres dubtes, però volem
fer aquest vot de confiança, volem esperar a la compareixença
i agrair als grups que l’han demanada per tal de sentir aquestes
explicacions. 

La PNL, tal com està formulada, és innòcua, l’únic que
demana és que es compleixi el contracte; suposant que
s’estigui complint, doncs no passa res, escolti, per demanar
que es compleixi un contracte, encara que s’estigui complint,
no passa res, però de totes maneres, i donant aquest marge de
veracitat a les informacions que hem rebut sobre la
conselleria, perdó, de la conselleria, farem aquest vot de
confiança, ens abstindrem i esperarem les explicacions de la
consellera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Socialista té  la
paraula la Sra. Triay, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades. El
primer que no ha de fer cap grup ni ningú és crear alarmisme
cap als ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes, perquè
el servei d’avió ambulància sempre ha estat garantit i en plenes
condicions de seguretat.
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Sí que compartim opinió amb una part dels grups que ens
han precedit sobre que veiem més oportuna la compareixença,
no la PNL, però bé, de totes maneres sí que podem fer una
mica d’explicació.

Com bé han dit l’octubre de l’any passat es va adjudicar el
contracte a l’empresa Eliance, un concurs molt específic i al
qual molt poques empreses poden accedir. Les condicions
d’aquest nou contracte són més exigents que en els anteriors
contractes, perquè el Govern així ho ha volgut per garantir més
seguretat i més garanties. El contracte estableix, per dir-ho de
qualque manera, cinc punts. Si ens centram en Menorca, per
exemple, el contracte estableix que hi haurà un avió de menys
de deu anys totalment equipat i amb una tripulació formada;
aquest avió va entrar en funcionament fa un parell de setmanes.
Si passem a l’illa d’Eivissa el contracte estableix que hi haurà
un helicòpter amb capacitat de vol en visual i també en
instrumental, dotat tecnològicament i amb la tripulació
capacitada i acreditada; actualment compten amb l’acreditació
per volar en visual. L’avió és nou, part de la tripulació ja està
capacitada i acreditada; la resta de la tripulació està capacitada
però pendent d’acreditació.

Si ens fixem en la base que hi ha a Mallorca el contracte
estableix que hi haurà un avió de menys de deu anys totalment
equipat i amb la tripulació formada. Actualment presta el
servei un  avió amb una antiguitat de deu anys, tot i que fins fa
poc ho feia un avió de vint anys, cert és. Tot i així en els
propers mesos arribarà el nou avió. Per altra banda també el
contracte estableix que hi haurà un helicòpter en base a
Mallorca; aquest serà un aparell de reserva i és totalment nou,
que serveix per substituir les aeronaus anteriorment
anomenades quan han de passar revisions obligatòries cada sis
mesos i que duren aproximadament 30 dies. És un helicòpter
amb capacitat de vol visual i també instrumental, dotat
tecnològicament, i la tripulació està capacitada i acreditada.

Si parlam de tripulació, totes les tripulacions estan
formades per dos pilots.

L’empresa guanyadora del concurs, per obtenir més
valoració i per tant més puntuació i poder-se fer amb el
contracte, va oferir disposar de vol instrumental, tot i que no
era un requisit del contracte. Volar en instrumental implica
enlairar-se sobre 5.000 peus, volar distàncies superiors a 10
milles, i estar regulat i vigilat per una torre de control. Per a
aquest darrer punt els vols de Formentera cap a Eivissa mai no
es faran instrumental, sempre es faran visual. Els vols
d’Eivissa a Mallorca i de Menorca cap a Mallorca sempre
estan operats en visual tot i que ho poden fer en instrumental,
però la normativa està establerta perquè es faci en visual, però,
ho torn repetir, no hi ha cap problema a fer-se en instrumental.

Tot i que l’Aeroport d’Eivissa estigui tancat a les nits, com
ha sortit aquests dies a premsa, no hi ha cap problema a volar
cap a Palma o des de Formentera en helicòpter. Durant
l’horari en què l’aeroport està obert és preferible que en casos
de mal temps o poca visibilitat l’avió ambulància sigui... l’avió
que operi sigui el que està a Mallorca.

Hem de dir també que a partir de l’1 de novembre el
transport aeri entre Eivissa i Mallorca es realitza en uns
helicòpters de menys de cinc anys i durant les 24 hores del
dia, d’aquesta manera podran volar en condicions
meteorològiques adverses i acomplir les mesures de seguretat
necessàries.

Certs són els atacs en diferents aspectes i punts del
contracte, perquè per operar les aeronaus amb tot el que tenen
de tecnològic és un procés complicat. L’empresa ha
manifestat la seva intenció sempre de complir el contracte, tot
i així se’ls ha obert un expedient d’incompliment encara no
resolt, però que pot comportar sancions econòmiques greus.

D’aquesta manera si els serveis jurídics dictaminen a
qualque moment que s’ha de resoldre el contracte la
conselleria ho farà sense cap mena de mirament d’igual
manera en què ha fet en altres contractes.

Per acabar, només vull expressar que gran part del
contracte està complert i que abans que acabi... o que abans
que acabi l’any estarà completament complert.

Tornam repetir que qui ha de dictaminar si... dir què fer
amb el contracte són els serveis jurídics. Al que no ens
oposarem com a partit  és que la consellera vengui a
comparèixer i a explicar sobre el tema.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula per contradiccions el grup proposant
per un temps de cinc minuts, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Conselle..., Sra. Presidenta.

(Algunes rialles)

I dic... i això ve a col·lació, és oportú pel següent, perquè
jo, a part de ser una diputada que ara duc aquesta PNL en
aquesta comissió, també som la vicepresidenta d’aquesta
comissió i resulta que la setmana passada haguéssim pogut
posar tal vegada la compareixença de la consellera, perquè hi
ha dues compareixences demanades: en una té l’obligació, a
causa de l’article pel qual s’ha demanat la compareixença, té
l’obligació de passar per la comissió i que tots nosaltres
l’aprovem, i l’altra, la nostra, no tenia per què passar per
aquest tràmit i s’hagués pogut dur perfectament aquesta
setmana. Aquesta setmana la consellera no podia comparèixer,
com que la consellera no podia comparèixer es va decidir no
exigir la compareixença d’una consellera que no pot
comparèixer.

Per aquest motiu hem tengut la PNL que era la següent que
venia abans de la compareixença amb la consellera. Això ho
vull explicar, d’acord?, perquè és per aquest motiu. Nosaltres
vàrem demanar la compareixença. 
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He sentit aquí una sèrie de grups parlamentaris que
consideren molt oportú demanar que la consellera
comparegui, però no han demanat la compareixença, en canvi
el primer que ho va fer va ser Ciutadans i després ho vàrem fer
nosaltres.

I ja dic..., vull dir, nosaltres hem estat totalment
respectuosos, a més no demanarem que hi hagi dues
compareixences seguides de la consellera, sinó que tot d’una
vaig dir que dins la mateixa compareixença es donin per
tramitades les dues peticions evidentment, perquè no tendria
sentit d’una altra manera.

Dit això, a nosaltres ens pareixia oportú que es pogués
veure avui perfectament i no entenem el perquè no es pot votar
a favor del compliment d’un contracte i, a més -i a més-, que
nosaltres que ja sabem que el compliment del contracte no
s’ha fet, la consellera ho ha reconegut. Vull dir la consellera
ha reconegut que els avions B250 s’haurien d’haver posat en
funcionament, que no s’hi han posat; que n’hi ha un només -un-
que ara en aquest moment es troba a Menorca i tot aquest
procediment que va dir que ara s’estaven acoblant les peces,
etc., i que l’empresa idò..., no havia tengut temps. Però és que
si l’empresa ha tengut temps o no ha tengut temps no és
problema dels ciutadans de les Illes Balears, ni dels eivissencs
ni dels formenterencs ni dels mallorquins ni dels menorquins,
perquè pagam per uns avions que una empresa no està
complint.

No és un tema de la conselleria. La conselleria el que ha
de fer és exigir-ne el compliment. És que nosaltres demanam.
No demanam res més que no sigui una cosa de complir un
contracte i  complir amb la llei de contractes que tenim a
l’administració pública, només demanam això. Evidentment
diem: escolti, ja que no ha complit almanco que es posin en
funcionament abans del 2019, abans del desembre del 2019,
que facin via, que facin el que vulguin i que duguin l’altra avió
a la Cotxinxina si fa falta, però o se li resol el contracte o se’l
fa acomplir, perquè és que tots dos, els dos avions, el B250,
no un, tots dos, havien de funcionar a partir del gener.

És que escoltin-me, és que demà és dia primer o passat
demà és dia primer de novembre i estam quasi dins el primer
de novembre i encara no tenim els avions que hauríem d’haver
estat... en funcionament a partir del gener.

I després, quant al tema de la seguretat o no seguretat, jo
no hi he entrat en el tema de seguretat, la consellera va dir per
activa i per passiva que els avions eren segurs. Nosaltres diem
que els avions, almanco les dues naus no són les que estan
contractades, i el que sí diem és que hi ha hagut tripulacions
d’Eivissa que no han volgut pujar a l’helicòpter. Ho ha
denunciat el SEPLA, vull dir, no és un tema que nosaltres, el
Partit Popular digui..., no, no, no, el SEPLA ha dit això. 

Nosaltres a més hem demanat tota una sèrie de preguntes
per escrit, que m’hagués agradat tenir abans també de la PNL,
perquè tampoc no ens l’ha donada la conselleria i es torba tres
mesos a donar-nos-la..., fill meu. Per la informació que tenim,
amb la informació que tenim i amb la compareixença que ja la

consellera va donar prou informació i, a més, ahir mateix la
conselleria va fer una roda de premsa..., i és curiós perquè es
diu que els helicòpters són molt segurs, però des d’ahir ara la
conselleria exigeix que hi hagi pilot i copilot i, a més, diran
que tots han de tenir la formació i estar acreditats per volar en
vol instrumental perquè sí que és necessari, perquè no només
és el vespre que s’ha de menester el vol instrumental, sinó és
de dia perquè és que hi ha molta boira; hi ha molta boira, hi ha
unes circumstàncies meteorològiques que tal vegada per a
l’avió no és tan important, però per a l’helicòpter sí.

I escolti, si són els mateixos sanitaris que (...) diuen “jo a
aquest helicòpter no hi puj”, idò crec que la conselleria, des
d’ahir, en què va fer una nota de premsa i diu: “no es preocupin
que a partir d’ara sortiran” vol dir que hi havia un
incompliment de contracte.

Per tant, jo demanaria a tots els partits polítics que ho
reconsiderin perquè, independentment de les explicacions que
ens doni la conselleria, que ens doni la consellera quan vengui,
quan faci el favor de venir, creiem que no es pot votar en
contra, que cap partit polític, cap diputat no pot votar en contra
de no donar compliment a un contracte, perquè hem de
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 6925/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6925/19, relativa a servei de transport aeri sanitari
a les Illes Balears, amb 5 vots a favor, 6 vots en contra i 1
abstenció.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
6770/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, mitjançant el  qual  sol ·l icita la
compareixença de la consellera de Salut per tal
d’explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de
maig, sobre promoció de l a dieta mediterrània als
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

Seguidament passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al debat sobre l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre
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promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Així és, El Pi ha demanat aquesta
compareixença perquè estam preocupats per l’alimentació
infantil i també pels adults. No s’amaga a ningú de saber que
un de cada quatre alumnes té  sobrepès, segons el darrer
observatori un 14,7 sobrepès i un 10,4 tendria obesitat, anam
cap a una societat d’obesos a l’any 2030. El Pi demana
compareixença precisament per tot això, augmenta l’obesitat,
augmenta el sobrepès i de vegades els menús escolars no són
tan equilibrats com haurien de ser.

 A la passada legislatura es va aprovar una PNL a proposta
d’El Pi que incloïa un dietista nutricionista col·legiat en
l’elaboració i supervisió dels menús escolars. El posterior
decret el qual esmentàvem i del qual parlava vostè, presidenta,
aquest decret aprovat pel Govern, el 39/2019, de 17 de maig,
no va incloure aquesta figura del dietista nutricionista. 

Arribaren les eleccions, no hem tengut prou informació
per saber com es pensa fer feina en aquesta matèria òbviament
perquè torna començar la legislatura. És per això que
demanam aquesta compareixença. Volem saber si aquest
decret pensa modificar-se i incloure aquesta PNL que es va
aprovar per unanimitat i tot el seu contingut, si es tendran en
compte tots els centres educatius, els centres sanitaris i també
les escoletes.

Hem de recordar que a l’esfera dels 0-3 anys no sabem...,
hem llegit el decret, no sabem si s’hi inclou o no. Hem de
pensar que l’alimentació d’aquests infants de 0 a 3 anys no és
la mateixa que la de la resta i que, a més a més, és fonamental
per al seu desenvolupament físic i mental de cara al futur.

El decret, en el seu article 4, apartat 5, diu que els menús
escolars han de ser supervisats per personal qualificat en
formació acreditada de nutrició i dietètica, però això pot ser
un metge o poden ser altres especialistes, que també poden
tenir aquesta formació. Nosaltres trobam que s’ha d’anar més
enllà i ha de posar “dietista nutricionista col·legiat”.

A més a més, pensam que la nova Direcció General de
Salut Pública, no té ni idea que es va aprovar per unanimitat
aquesta PNL, és a dir, a hores d’ara no sap que existeix i, per
tant, no sabem què es pensa fer.

Per to t això demanam la compareixença, perquè ens
aclareixi la consellera de Salut què es pensa fer en aquesta
matèria i també als diferents centres d’Atenció Primària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Obrirem un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens sembla una compareixença
molt adequada i evidentment hi votarem a favor. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Evidentment, sempre hem defensat que cal treballar en la
prevenció de l’obesitat i totes les mesures que es duguin a
terme des d’aquest Parlament, comptaran amb el nostre
suport, si vol venir la consellera a explicar-nos-ho,
evidentment nosaltres donarem suport a aquesta mesura, ben
igual que ho hem fet en anteriors ocasions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té  la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Un sí rotund al suport, com no pot ser d’una altra manera.
Però jo vull aprofitar per fer el parèntesi de sempre, crec que
l’únic que ha d’evitar la compareixença d’un alt càrrec de
l’administració és una agenda excepcional. Per tant, si
aprofitam que vengui la consellera a la compareixença que ha
demanat El Pi ara i que hem demanat i que votarem d’aquí una
estona nosaltres, genial, perquè crec que ha de ser així i ens
permet als grups parlamentaris traslladar a l’opinió pública la
interacció que tenim des d’aquest Parlament, aquest legislatiu
amb l’executiu, amb el Govern.

Per tant, donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, presidenta. Molt breument, s implement estam
d’acord amb la compareixença, hi donarem suport, i
simplement rompre una llança a favor de la consellera, perquè
ho vaig viure la passada legislatura, on la mateixa consellera,
la Sra. Patrícia Gómez, és que sempre..., és una persona que
sempre que se li ha demanat la presència en aquesta cambra,
sempre, sempre ho ha fet, sempre ha estat predisposada i
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sempre ha facilitat que pugui comparèixer en aquesta cambra;
de tal manera és que fins i tot vàrem arribar a períodes que
setmana sí, setmana no, teníem la consellera Gómez
compareixent en aquesta cambra.

Per tant, des d’aquí vull rompre aquesta llança a favor de la
consellera; creiem que si no ha estat possible aquesta vegada,
no ha estat per un tema banal, supòs que deu ser un tema
d’agenda, que els consellers tots sabem les agendes que tenen.
Fins i tot, la legislatura passada, el dia del seu aniversari, ella
estava asseguda en aquella cadira compareixent aquí fins a les
nou o les deu del vespre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, no han
comparegut. Per tant, passam al Grup Mixt, el Sr. Castells...

(Remor de veus)

Per favor, silenci, silenci.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Juli
Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Bé gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que des del
Grup Parlamentari Socialista també donarem suport a aquesta
compareixença, primer perquè entenem que les raons que ha
explicat la portaveu d’El Pi són correctes en relació amb la
petició d’aquesta compareixença i, per tant, que la consellera
vengui a donar les explicacions oportunes en aquest sentit. I
segon perquè entenem que la consellera de Salut, tal com bé
deia el portaveu de MÉS per Mallorca, encara que jo no fos
membre d’aquesta comissió la legislatura passada, sempre es
digna a atendre les nostres peticions de compareixença i ve
aquí a complir la seva tasca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que s’aprova per unanimitat. Així idò queda aprovat
l’escrit RGE núm 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut, per tal d’explicar la
implantació  del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.

III. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
6893/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant
el qual sol·licita l a compareixença de la consellera de
Salut per tal d’informar sobre el servei de transport aeri
sanitari a les Illes Balears.

Finalment passam al debat del tercer i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 6893/2019, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut, per tal d’informar
sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, Presidenta. Va un poc en la línia..., jo crec que ja
ho he esmentat perquè, com que hem parlat d’una PNL que
parlava del mateix tema, coneixent l’itinerari que ha seguit la
petició del Grup Parlamentari Popular, que el va presentar per
un article, per una via més immediata que la nostra, que ja deia
sol·licitud urgent, no sé quina cosa més urgent hi ha, faré els
deures i  me’n recordaré quan hagi de ser més urgent i la
demanaré amb una cinquena part i hauré de demanar suport a
la resta de grups parlamentaris i farem més via. Per què?
Perquè el que pensam és que la consellera arriba tard per a
aquests temes.

Que la iniciativa de la con..., lògicament, si hi havia una
compareixença demanada i hi havia possibilitat de ficar-se, les
circumstàncies de la consellera i l’agenda són les que han de
ser, no les qüestionarem, però un tema d’aquesta magnitud,
quan es parla de seguretat, quan es parla d’incertesa i els
mateixos treballadors públics són els que manifesten, no ja
irregularitats, però sí inseguretats, ens provoca haver de
demanar la compareixença de la màxima responsable d’aquesta
conselleria. I li reiterarem a la consellera en compareixença,
com ho reiteram aquí en el Parlament, als grups parlamentaris,
que quan es produeixen circumstàncies d’aquest tipus, l’alarma
social no la fem nosaltres, l’alarma social es crea precisament
quan no hi ha una resposta immediata. 

Nosaltres al Parlament no li vàrem poder donar a l’opinió
pública. Per què? Perquè no se’ns va contestar el que vàrem
demanar, evidentment era una pregunta parlamentària de dos
minuts i mig i per ventura la consellera no tenia espai en dos
minuts i mig, jo de vegades m’exhaureix el meu temps perquè
parl molt, evidentment, però li vàrem demanar la
compareixença i entenem que ella mateixa l’hauria pogut
demanar fins i tot al Ple per via urgent i donar-ho al Ple davant
tothom i certificar el que se li ha demanat avui, mitjançant una
PNL i mitjançant les mateixes preguntes que nosaltres li
vàrem fer i no es varen contestar en el Ple.

Per tant, demanam que es doni suport a aquesta oportunitat
que té la consellera i sobretot nosaltres, els partits que ens
pertoca fer un control de l’executiu, del Govern,
independentment que hi donem suport o no, ens pertoca a tots
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aquesta funció com a legislatiu, us deman, demanaríem que
donem suport a aquesta compareixença per donar aquesta
oportunitat als treballadors públics de l’ib-salut, als usuaris,
als familiars i a aquests grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, jo, just per aclarir, quan jo he comentat que nosaltres
havíem demanat una compareixença i que la nostra
compareixença no necessitava passar per la comissió i per
l’aprovació de la comissió per poder-se posar a l’ordre del dia,
ho he comentat perquè que no hagués comparegut la
consellera era l’excusa per als tres partits que donen suport al
Govern de votar en contra d’una PNL, ho he dit per aquest
sentit, no perquè nosaltres vulguem obligar la consellera, si a
la seva agenda no pot, a venir aquí.

I ho sap perfectament la presidenta, perquè durant molt de
temps hem tengut dues preguntes i la consellera havia de venir
per dues preguntes, i jo he estat de l’opinió sempre, com la
presidenta m’ha proposat i sempre hi he estat d’acord, a no fer
venir la consellera per dues preguntes.

Vull puntualitzar això perquè els que han quedat retratats
avui són els tres partits polítics que donen suport al Govern,
que han votat en contra d’acomplir un contracte. No sé què
tenen amb aquesta empresa, m’agradaria, el que està clar és
que vostès avui no han defensat els ciutadans, no han defensat
els ciutadans de les Illes Balears que paguen un servei que no
tenen, i tendran molt a explicar. I crec que li han posat molt
malament a la consellera la compareixença, perquè la
consellera ja ve a una compareixença quan el seu partit polític
i els partits que li donen suport al Govern i a l’ib-salut creuen
que no s’han de complir els contractes.

Supòs que a partir d’aquí tendrem aquesta tònica habitual,
la conselleria farà un contracte, farà una adjudicació i com que
no du el seguiment del contracte, si no hi ha una denúncia d’un
sindicat, com per exemple el SEPLA, no ens assabentam,
perquè li és igual, ja deu haver tengut qualque problema
l’empresa, pobreta, i és igual, si en lloc de funcionar aquests
avions el gener funcionen el gener d’aquí un any o dos.

Vull dir, el que ha passat avui aquí em sembla molt greu.
Evidentment que donarem suport a aquesta compareixença,
evidentment que tots els partits polítics crec que han de donar
suport a la compareixença, si no donassin suport a aquesta
compareixença per a aquest tema la compareixença es faria
igual. Per tant, tal vegada no els queda més remei que votar a
favor perquè saben que tanmateix la nostra es veurà sí o sí,
però és que el que ha passat avui aquí és molt greu, molt greu,
molt greu.

Vostè ha votat en contra de les infermeres d’Eivissa que
s’han negat a pujar a l’helicòpter, sí, vostè, infermera, no ha
donat la raó a les infermeres que han dit que no volen pujar; i
que, a més, ahir l’ib-salut va reconèixer que era necessari que
el pilot i el copilot tenguessin la formació del vol
instrumental perquè a partir d’ahir obliguen l’empresa que els
doni la formació que haurien d’haver tengut des del mes de
gener de l’any passat, des del gener d’enguany, perdó.

Per tant, evidentment que nosaltres donarem suport,
nosaltres som els primers que entenem perfectament què és
una agenda d’un conseller, entenem que no fa falta que vengui
per dues preguntes i entenem que no passa res si no pot venir
a una compareixença. Tant de bo haguessin tengut la nostra
PNL després, tan de bo!, però fill meu, no podia venir!, i no ho
hem retret mai, ara, també em sembla un poc ridícul la pilota
que se li fa a la consellera perquè a la passada legislatura
complís amb les seves obligacions, sincerament.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vull dir, és que és el que els pertoca, han de venir, vull dir,
no en queda una altra. Per tant, em sembla molt bé que
comparegui, però és que és el que li pertoca, com a nosaltres
ens pertoca venir aquí i no només..., que hi ha partits polítics
que no vénen quan no els hi interessa.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pensava, què bé que va aquesta
comissió, què tranquils i a quins consensos més guapos
s’arriba avui horabaixa! I després,...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., evidentment, passa el que passa, que la Sra. Durán treu el
geni i ja està, i ho embolica tot. 

Vegem, el compliment d’un contracte, perquè no hem fet
explicació del vot, que ho podria haver fet, referent al que se
m’intenta retreure, el sentit del vot té un sentit molt clar i una
explicació molt clara i òbvia: el compliment d’un contracte no
correspon a aquesta comissió, això correspon a l’executiu qui
ha de supervisar i verificar i si correspon dur on s’hagi de
dur...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... senyora..., no sé si he de demanar a la presid..., gràcies, i si
correspon dur on s’hagi de dur, a fiscalia, si escau, ben igual
que han acabat a fiscalia molts de contractes que va fer el
Partit Popular segons de quines maneres arreu d’Espanya, si
arribàs el cas, on sigui que toqui, quan toqui, d’acord?
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Evidentment, que nosaltres donarem suport a la
compareixença que es demana, ho he comentat a la meva
primera intervenció i evidentment que don suport a les
infermeres i infermers i a tots els professionals sanitaris que
volen, perquè jo sí sé les competències que té cada
administració. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ferrà, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Bé, jo intentaré..., bé, és a dir, primer de tot, per què he
votat jo una cosa ho dic jo, no ho diu la Sra. Durán, és a dir...,
no, és clar, només faltaria, només faltaria! Vostè ha presentat
una proposició no de llei que jo ja li puc dir que són dos punts
molt genèrics, molt genèrics, per què els presenta genèrics,
quan la qüestió és complexa, perquè vostè hagués pogut
desenvolupar tota una sèrie de punts molt més específics, no
ho ha fet; ha presentat dos punts que jo li diré, estan complits,
per part de la consellera ja estan complits a dia d’avui, el que
diu...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, sí, el que diu vostè en aquesta PNL ja està complit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, no entreu en diàleg.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Ja està complit, motiu per ja no votar-li a favor, perquè si
vostè em presenta una PNL i demana que el conseller de Medi
Ambient faci de conseller de Medi Ambient, ja li dic jo que fa
de conseller de Medi Ambient, no fa falta votar a favor.

No, però vostè miri què ha presentat a la PNL, llegeixi els
dos punts, és clar, que la consellera insti que s’acompleixi un
contracte i estudiar mesures evidentment sancionadores
contra l’empresa que..., no, no, les dues coses estan fetes per
part de la conselleria.

La segona, ho torn a repetir, el motiu nostre és molt clar,
és a dir , hi ha una sol·licitud de compareixença damunt la
“daixona”, per això nosaltres hem demanat que es retiri
aquesta proposició no de lle i; és a dir, el Partit Popular,
Ciutadans, el Partit Socialista, jo mateix, qui sigui pot
presentar una PNL d’aquí a dues setmanes o tres setmanes una
vegada escoltada la compareixença, crec que és lògic, i si no
es vol fer que no es faci, de fet l’hem votada i cadascú ha votat
el que ha trobat. 

Evidentment, respecte de les compareixences dels
consellers en aquesta cambra, escolti, jo he vist i sé
perfectament, també he estat cap de gabinet d’una conselleria,
i sé perfectament què és fer venir un conseller setmana sí o

setmana no, i no és fàcil, i no és fàcil, per les agendes que
tenen, no és fàcil. I li diré, molts de consellers el 2011-2015
no ho feien, no ho feien, si vostè era presidenta ho deu saber
millor que sap perfectament que aquí no tots els consellers
venien. Digui’m vostè quin conseller venia setmana sí o
setmana no a la legislatura 2011-2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, no han comparegut. Per tant, passam al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres ens sembla bé, hi
votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Triay,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Sra. Durán, li hem explicat en quina
situació es trobava el contracte i amb quina intenció hem
votat. Per part del Partit Socialista, com no pot ser d’altra
manera, votarem a favor de la compareixença de la consellera
de Salut perquè expliqui a tots els grups en quina situació es
troba el servei i el contracte, així com ja ho hem explicat a
l’exposició de la PNL.

Volem tornar remarcar que el servei de transport aeri
sempre ha estat garantit i en plenes condicions de seguretat.
I també volem agrair al personal que fa possible que aquests
trasllats siguin possibles. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que hi ha unanimitat, per tant, queda aprovat l’escrit
RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se so·licita la compareixença de la
consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari de les Illes Balears.

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