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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions? No?

Veig que les persones que fan videoconferència, si es
volen connectar, que no veig ningú... veig... Tania Marí hi és,
i qui més hi ha?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia Sílvia. I crec que ja no hi ha d’haver ningú més, no
és vera? No, entesos.

Idò abans de passar al debat de l’ordre del dia d’avui, els
inform que, atesa la participació d’alguns diputats i diputades
per videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública per crida, per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament, el secretari anomenarà els diputats i les diputades
que respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es realitzarà
per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1908/20 i RGE
núm. 8173/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1908/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei d’ambulàncies a Eivissa.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1908/2020, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al servei d’ambulàncies a Eivissa.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia diputats i diputades. Em
senten bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, pot continuar. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. El SAMU 061 és un servei
imprescindible dins l’equipament sanitari d’una comunitat, és
l’encarregat de donar la primera atenció d’urgències a les
persones que ho requereixen i, per tant, és bàsic per disminuir
la mortalitat i el risc de seqüeles a la població beneficiària. A
Balears la implantació i la seva ampliació ha estat progressiva

des de la seva creació, però la distribució per illes evidencia
un desequilibri assistencial d’aquest servei a l’illa d’Eivissa.

Aquest servei a Eivissa actualment es presta amb una UVI
mòbil 24 hores tot l’any a Vila i Sant Antoni, una UVI mòbil
12 hores tot l’any a Santa Eulària, compta amb dues
ambulàncies bàsiques durant 24 hores a Vila, una a Sant Antoni
i una a Santa Eulària. Des del 2012 el municipi de Sant Joan té
un servei d’una ambulància bàsica 12 hores durant els mesos
d’estiu, que, lamentablement aquest any el Servei de Salut ha
decidit retallar aquest servei a un municipi de més de 7.000
habitants i al que es troba a més distància de l’Hospital Can
Misses. 

D’aquestes dades també podem destacar que un municipi
tan extens en territori com és Sant Josep de sa Talaia i amb
una població de més de 26.000 habitants, no disposa de cap
tipus de servei d’ambulància i això és una temeritat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei: “el Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears a dotar el municipi de Sant Josep de Sa Talaia amb una
ambulància durant tot l’any durant 24 hores al dia, abans que
finalitzi el 2020.”

En el segon punt: “instam a perllongar 24 hores el (...)

(Pèrdua de so)

... el municipi de Santa Eulària des Riu abans de finalitzar
aquest any.”

I finalment, el tercer punt: “dotar el municipi de Sant Joan
de Labritja d’ambulància durant tot l’any.”

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. 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. Evidentment, el 061 és un servei
fonamental per a totes les illes i volem destacar la bona feina
que ha fet, especialment a la pandèmia de la COVID, on ha
assolit, i jo crec que amb èxit, e l lideratge tant en tema de
telefonades com d’atenció presencial amb un gran
sobreesforç. Des d’aquí l’agraïment a aquest servei.

Amb referència a la dotació d’ambulàncies que proposa el
Partit Popular a la seva proposta, val a dir que en els darrers
anys s’ha augmentat un 33% la dotació de les ambulàncies. En
aquests moments des del 061 s’ha fet una anàlisi detallada del
tipus de servei que es dóna i on hi ha les mancances. Hem de
dir que hi ha diferents bases, ja la diputat ho ha esmentat, i
realment en aquests moments per part del 061, en base a
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aquestes anàlisis i estudi que s’han fet, es considera que la
distribució i l’atenció que es dóna seria l’adequada. 

Evidentment, sempre se’n poden posar més, evidentment
sempre es pot fer més, però crec que també hem de tenir en
compte els criteris clínics quantificats per part d’aquest tipus
de servei.

Seria ideal tenir-ne a cada poble? Els estudis de cost-
eficiència diuen que no, els indicadors sanitaris diuen que no.
Evidentment, si a la llarga es veu que, en funció de les
demandes, per exemple, turístiques a l’estiu, el municipi, pos
com a exemple Sant Josep, però podríem parlar d’altres, fos
necessari, idò s’hauria de fer aquest tipus d’estudi, quantificar
i veure de quina manera s’hauria de resoldre o no, pos aquest
exemple, com podríem parlar d’altres. Voldria recordar que,
per exemple, a l’illa de Mallorca a la Serra de Tramuntana
també hi ha pobles on podria ser necessari.

Crec que seria més important un enfocament global del
061, les bases i les necessitats, més que el que es presenta en
aquest moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam ara al Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a la
iniciativa presentada avui a través d’aquesta proposició no de
llei i als seus tres punts, entre altres coses perquè planteja el
que ara argumentaré que dóna motiu al nostre suport i són tres
coses fonamentals: una, la igualtat d’oportunitats a tot el
territori, en una cosa tan essencial com és la cobertura de les
urgències que es puguin produir, tal com es fa a altres indrets.

Segona, perquè el que defineix un suport vital bàsic  o
avançat, és la immediatesa i la reducció de temps en l’atenció
d’una urgència, sigui una urgència per accident de trànsit, sigui
una urgència per un tema de trauma, per un infart o per
qualsevol tipus de requeriment que filtri el servei de la
centraleta del 061, però el que sí és cert és que si una
ambulància s’ha de desplaçar d’un municipi a un altre
municipi, evidentment aquest temps no es pot garantir.

Evidentment, ha millorat moltíssim el servei del 061, és
més que una evidència, no tan sols en tema del nombre de
recursos materials quant a ambulàncies, a formació i
equipament dels conductors i de l’equipament que duen a dins,
la renovació de la flota. Però el que s’ha de garantir ara és
l’arribada immediata d’aquest servei i d’aquest suport.
Especialment, perquè consideram també que 12 hores són
insuficients a qualsevol indret a una comunitat autònoma com
la nostra, amb una incidència important en l’activitat de l’estiu,
on s’incrementen el nombre d’accidents de trànsit, el nombre
també d’incidents a altes hores de la matinada a les zones més

turístiques i  que, tal volta, quan hi ha una sobrecàrrega
d’aquestes urgències, precisament queden descoberts i s’han
de desplaçar ambulàncies, o poden quedar descoberts altres
municipis, precisament perquè de vegades a les illes menors
tal volta la dotació no és precisament la suficient respecte, per
exemple, de Mallorca, i passa això.

Nosaltres contemplam una cobertura per una qüestió de
distanciament, que no són molt llargues les distàncies
quilomètriques d’un municipi a un altre, però quan hi ha un
trànsit o hi ha una emergència important s’han de desplaçar
d’altres municipis. Per tant, entenem que els municipis que
aquí es plantegen sí necessiten a l’illa d’Eivissa una cobertura
les 24 hores a cada un dels llocs on es planteja.

I, per tant, nosaltres donarem iniciativa als tres punts tal
com estan establerts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un poc en la línia del
que comentava la companya de Podemos, tal volta seria
necessari tenir una visió global de tot el conjunt de les Illes
Balears, especialment per no caure en greuges comparatius
respecte d’altres realitats que hi pugui haver a la resta d’illes,
tant a Formentera, com a Menorca, com fins i tot a Mallorca,
on tenim amples zones com, per exemple, la meva, la de la
Serra de Tramuntana, que agafa tot un conjunt de quilòmetres
quadrats prou important i tampoc no disposa d’aquest servei.

Per tant, en aquest sentit el que caldria seria dir per què sí
a Eivissa i per què no a la Serra de Tramuntana? A més, amb
unes circumstàncies geogràfiques i orogràfiques complicades
i difícils en temps de reacció que van per sobre de les que hi
pugui haver a l’illa d’Eivissa. Per tant, en aquest sentit tal
vegada seria més necessari fer un estudi global de tot el
conjunt de les Illes Balears i a partir d’aquí distribuir les
ambulàncies així com es consideràs que s’haguessin de
discutir en aquest sentit.

És clar, quan entram dins especificitats tenim aquest risc,
que és caure dins greuges comparatius respecte de realitats
d’altres illes.

Per tant, en aquest sentit votarem en contra de la proposta,
que no vol dir que no estiguem oberts també evidentment a fer
aquest pla d’estudi de la realitat i del conjunt de les Illes
Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros creemos que el Gobierno
balear tiene la obligación de dotar de los servicios de salud a
todos los ciudadanos de estas islas y debe hacerlo de forma
igualitaria, porque no podemos discriminar a parte de la
población por motivos de residencia, y actualmente los
ciudadanos de Ibiza están discriminados porque tienen menos
atención que otros habitantes de las Islas Baleares.

El Gobierno debe trabajar para eliminar esta brecha
sanitaria que es del todo inaceptable y creo que desde este
parlamento servimos a la sociedad con este tipo de medidas en
un tema esencial como es la salud y la protección de la vida de
las personas.

Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa en todos sus
puntos porque en estos municipios está justificada la
implantación del servicio  de ambulancias que solicita el
Grupo Popular, y lo cierto es que negarnos, por entender que
o todos o nadie es... parece más una excusa para no avanzar en
la eliminación de esta brecha que comentaba.

Por tanto, votamos a favor de todos los puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel 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, presidenta, faré la intervenció també des d’aquí.
Vegem, parlam avui d’especificitats, és que precisament
aquestes especificitats fan que el servei sigui bo o dolent.

És indiscutible la importància de la tasca que realitza el
SAMU 061 perquè una primera atenció d’urgència ràpida és
bàsica, tots ho sabem, és una obvietat, per salvar vides, no ens
podem permetre una manca de recursos en aquest àmbit. Ja fa
temps que es va detectar una mancança d’ambulàncies a
diferents municipis d’Eivissa i l’ib-salut ho sap, com per
exemple Sant Josep de la Talaia que no disposa d’ambulància
i és absolutament necessària.

Des de la representació dels treballadors de gestió del
GESAIB, empresa pública que gestiona aquest servei, es
denuncia manca d’ambulàncies per cobrir -com bé ens ha
explicat la Sra. Marí- la demanda de serveis que es donen a
l’illa d’Eivissa on les esperes per urgències no vitals arriben
a ser de 60 minuts, i sobretot a l’estiu, quan augmenta fins a un
200% la càrrega de feina, i l’únic reforç que tenen és una
ambulància en servei de 12 hores a Sant Joan de Labritja.

El nostre grup parlamentari considera imprescindible dotar
adequadament d’ambulàncies els municipis d’Eivissa que ho
necessiten. En aquest cas, a Sant Josep de la Talaia amb una
ambulància durant tot l’any 24 hores al dia, que és el punt 1; a

Santa Eulària perllongar 24 hores el servei d’UVI mòbil, que
és el punt 2; i a Sant Joan amb ambulància durant tot l’any, que
és el punt 3.

Que ens hem de plantejar que la Serra de Tramuntana
tengui també una ambulància? Per suposat, presenti-ho, Sr.
Ensenyat, que nosaltres també hi votarem a favor.

Per tot això, donarem suport a tots els punts d’aquesta
proposició no de llei perquè pensam que no s’han d’escatimar
recursos quan el que està en joc és una primera atenció
d’urgència ràpida que pot salvar vides humanes.

Salvem aquest punt, recordam que enguany el turisme no
ha arribat, però hem de recordar també com ha estat i com va
ser l’any passat, 200% més de feina la que tenien a l’illa
d’Eivissa pel que fa a recursos sanitaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia, diputades i diputats. Bé,
aquesta és una qüestió que, com saben, també toca de prop
l’illa de Formentera perquè parlam al cap i a la fi del servei del
061, el servei d’atenció d`’urgències extrahospitalàries que té
una rellevància cabdal per a la bona salut en tots els sentits
dels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

És cert que, escoltant les intervencions, segurament seria
molt necessari que hi hagués un estudi o que es posàs a l’abast
de tots els diputats i diputades un estudi que expliqui quins
criteris es fan servir per part de la Gerència del 061, i més
enllà dels econòmics, que sabem que sempre, evidentment,
tenen un pes important, però quins criteris tècnics es fan
servir per establir on hi ha d’haver una ambulància d’un tipus
o d’un altre, perquè lògicament no podem fer propostes a la
babalà ni demandes a la babalà, hem de tenir un fonament a
l’hora de demanar-les. Entenem, però, que en aquest cas, i
també per la proximitat de l’illa d’Eivissa a la de Formentera
coneixem un poc millor la realitat de la nostra illa veïna, i
sabem que en aquest cas l’illa d’Eivissa té mancances
importants encara pel que fa a la necessitat de cobrir amb
ambulàncies, tant ambulàncies normals com amb UVI mòbils,
algunes zones de l’illa. I en aquest sentit compartim plenament
la demanda del PP.

Una altra qüestió és que també el Partit Popular demana als
punts d’acord... fa referència a posar en marxa dins l’any 2020
alguns serveis, quan sap perfectament que no estan
pressupostats. En aquest sentit, també he procurat sempre ser
molt rigorosa perquè crec que quan fem noves peticions,
noves propostes que tenen connotacions econòmiques
importants, com és el cas, és molt important demanar coses
que estiguin pressupostades, i si no hi està dins l’any en curs
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s’ha de demanar que es facin possible a partir de l’any següent
on hi haurà possibilitat d’incloure-les, si així ho estima oportú
la majoria de diputats i diputades.

En aquest cas, manifest que faré una abstenció, perquè
pens que hi ha d’haver més informació per acabar-nos de
decidir sobre la conveniència de posar en servei les qüestions
que demana el Partit Popular o els punts que demana el Partit
Popular, però som conscients que, en sentit general, a Eivissa
hi ha mancances, hi ha mancances importants.

Per tant crec que seria molt important que els grups que
formen part del Govern o que tenen representants dins el
Govern facin un exercici de donar més informació a l’hora
d’explicar el seu vot contrari, perquè, és clar, no n’hi ha prou
a dir, des del meu punt de vista, i esper que ho entenguin, no
n’hi ha prou a dir que no li donam suport perquè, és clar, no
podem votar propostes esbiaixades territorialment, perquè és
cert que hi ha necessitat a totes les illes, però, en tot cas, crec
que és important també, per ser rigorosos, dir: mirau, no, és
que el criteri que segueix el Govern o la Gerència del 061 (...)

(Mal funcionament del so)

... si hi ha necessitat o no d’una UVI mòbil a un indret o a un
altre és ics, i el criteri no pot ser només poblacional o només
econòmic, és a dir, hi ha d’haver un criteri tècnic  potent
darrere, entenem nosaltres. Vull dir, segur que hi és. 

Crec que és important que tant en aquest cas el PSIB com
Podem com MÉS per Mallorca, quan fan les seves
intervencions per dir que no a aquestes demandes, expliquin
rigorosament per què no o, com a mínim, que posin a
disposició dels diputats i diputades els informes de la
Gerència del 061 que avalarien un no a aquestes propostes.

Ja dic que nosaltres ens abstindrem i ens reservarem el vot
a l’espera d’obtenir aquesta informació perquè nosaltres, a la
vista que no en disposam, la demanam, la presentam al registre
en aquest moment, demanam al registre una sol·licitud de
documentació al Govern perquè ens informi sobre quins
criteris segueix la Gerència del 061 per explicar quan s’ha de
posar una base del 061 a un indret o no, o quan s’ha de fer un
reforç d’ambulàncies a un indret o no.

Quan tenguem aquesta informació podrem acabar de
decidir el nostre vot i, per tant, si en properes ocasions el
Partit Popular o un altre grup o nosaltres mateixos seguim
portant a debat alguna iniciativa que tengui a veure amb
reforços del 061 i d’ampliació  d’ambulàncies, tendrem un
major criteri per fonamentar la nostra opinió i per seguir fent
noves proposicions i noves demandes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull dir que és
una plaer intervenir presencialment després de tants mesos,
treballar de forma telemàtica ha estat complicat i és un plaer
especialment perquè començam a tenir activitat parlamentària
normal i això vol dir que la situació sanitària ens dóna la
capacitat de poder ser aquí tots junts.

Quant a la PNL que presenta avui el PP, sobre la necessitat
d’augmentar el nombre d’ambulàncies a l’illa d’Eivissa, he de
dir que no li podem donar suport perquè parteix d’uns supòsits
que són erronis. El primer de tots i el més important és
confondre la divisió administrativa municipal amb els criteris
d’eficàcia i eficiència en la resposta d’una ambulància, els
quals són especialment importants quan parlam de situacions
on els minuts signifiquen vida.

Sra. Marí, vostè  és eivissenca, com jo, i demana una
ambulància a Sant Josep. Pensa de veritat que una ambulància
de suport bàsic arribarà abans des de Sant Josep a Sant Jordi i
a Cala de Bou, que són els veritables nuclis poblacionals de
Sant Josep, que les que parteixen de Vila i Sant Antoni? Sap
perfectament que no és així.

El fet que una base d’ambulància, ja sigui de suport vital
bàsic o sigui de suport avançat, sigui a una ubicació
determinada no significa que realitzi els seus serveis només
en aquest municipi. Quan es rep una cridada és l’ambulància
que és més a prop la que dóna servei. O no creu vostè que una
cridada de Sa Carroca a una ambulància arribaria abans a Sa
Carroca des de Can Misses que des de Sant Josep?

Li donaré algunes dades de l’illa d’Eivissa. A Eivissa els
temps mitjans des de l’alerta arribada a incidents són de 14
minuts per a les SVA, les de suport avançat, i de 13 minuts per
a les SVB, de suport bàsic; 14 i 13 minuts. A Eivissa el codi
IAM, infart agut de miocardi, té un temps de resposta de 17
minuts, amb arribada al centre sanitari de 61 minuts; perquè es
faci una idea, són 30 minuts menys del que marca l’estàndard
de qualitat nacional. El temps de resposta del codi per parada
cardiorespiratòria és de 9 minuts, de 15 per ictus i de 15 per
trauma greu. Això són les dades. Tenim uns temps que ens
demanen per estàndard de qualitat 90 minuts i a Eivissa com
a màxim s’arriba a centre en 61 minuts. No sé on veuen el
greuge comparatiu.

Totes les (...) estan concebudes per un temps de resposta
per sota dels 25 minuts, i és ver que a Portinatx, que és al
municipi de la Sra. Marí, a Sant Joan, el temps de resposta és
més alt, i per això, i com a nucli turístic que és Portinatx, es
posa una ambulància a l’estiu, per donar suport a aquest nucli
que queda més lluny. 

En cinc anys de gerència del 061 ha incrementat el recurs
de suport avançat en un 33% més de vehicles, i un 25% més
d’hores de servei. A més a més ha incrementat un 15% el
servei d’ambulàncies bàsiques. Estic parlant només de l’illa
d’Eivissa.
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Sra. Marí, jo  entenc que la seva feina és demanar més
recursos, però en una situació com l’actual, com la que estam
vivint, en la qual tots hem de ser especialment estrictes i
meticulosos en l’ús que es fa dels recursos econòmics,
imagina què passaria si cada poble de Mallorca, cada poble de
les Illes Balears, demanés una ambulància de suport vital
avançat? Preocupem-nos per la qualitat enfront de la quantitat.
Balears té les millors ambulàncies d’Europa i les millor
equipades; per exemple tenim un cardiocompressor a cada
vehicle, impensable a altres comunitats autònomes. Les dades
són clares: tenim la taxa de ressuscitació més alta d’Espanya,
i el temps de resposta més baix. Segur que queda marge de
millora, sempre en queda, perquè tenim molts bons
professionals als 061, però aquesta no pot passar només per
augmentar el nombre de vehicles a una illa que ja està ben
dotada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel torn de contradiccions intervé pel grup proposant la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el vot
a favor a aquesta iniciativa que han anunciat els  grups
parlamentaris Ciudadanos, VOX i El Pi Proposta per les Illes.

És curiós que mentre la consellera de Salut treu pit a cada
intervenció que fa en el Parlament sobre la seva gestió, que
mai no ha retallat cap servei, que mai no ha aplicat cap
retallada, que mai no ha deixat ningú enrere, la realitat
sanitària a Eivissa és molt diferent de la que la Sra. Gómez ens
vol fer veure i ens vol fer creure. Entre d’altres, les primeres
retallades que està patint el Servei de Salut a les Pitiüses és en
el servei d’ambulàncies, una prestació més que necessària i
justificada. Per una banda, l’ambulància que fa vuit anys, des de
2012, amb el Partit Popular, atén tota la població (...)

(Mal funcionament del so)

... hauria d’haver començat el dia 1 de juny. Ningú no l’ha vista
pels Amunts, i per als que no coneixen Eivissa els Amunts és
tota la zona nord d’aquesta illa. No és que no la vulguin posar
durant tot l’any, és que ha desaparegut també durant l’estiu.

Sra. Diputada del Partit Socialista, si vol li  facilit el
contacte del centre mèdic (...)...

(Pèrdua de so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpa, Sra. Marí. S’ha tallat una mica la connexió. Si...,
ens hem quedat una estona que no l’hem escoltada, si vol
retrocedir uns deu segons o vint segons...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Perdonin, per on han quedat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, demanava a la diputada socialista..., que li donaries
informació perquè pogués valorar la teva perspectiva, una cosa
així.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

D’acord. No, només vull dir a la diputada del Grup
Socialista que si vol li  puc facilitar el contacte del centre
mèdic de Sant Joan de Labritja perquè pugui contactar amb els
professionals d’allà mateix i conèixer que l’ambulància encara
no ha arribat.

Per altra banda, tenen una partida, el Govern té una partida
compromesa de 360.000 euros per crear la base del 061 a
Formentera, i ja veurem quan arriba i de quina manera, perquè
fins fa dos dies la consellera deia que no era un servei
eficient, que s’han de realitzar processos per ajustar costs, i
aplicar mesures racionals, és a dir, retallades.

Molts dels diputats que seuen aquí desconeixen la realitat
d’Eivissa, els convid a tots a parlar amb els metges, infermers
i tècnics que treballen a les unitats bàsiques de Sant Joan i
Santa Eulària, o els que treballen en el servei d’ambulàncies,
tots incideixen en la necessitat urgent d’ampliar i millorar
aquest servei que actualment és insuficient. 

Aquesta és una proposició no de llei treballada amb els
sindicats i el personal d’ambulàncies, no és que el Partit
Popular hagi considerat unilateralment que són necessaris
(...)...

(Pèrdua de so)

... Es Cubells o de Sant Josep, sinó que és una petició dels
sindicats (...)

(Mal funcionament del so)

... Sant Josep, no és una excepció, un dels municipis més
extens en territori i amb més població (...)

(Pèrdua de so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí..., Sra. Marí... Sra. Marí, se’ns talla la connexió,
hi ha trossos que no l’escoltam... Però, vaja, continuï,
continuï.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bé, vaig acabant. Com deia la vida de moltes persones a
Sant Josep depèn d’una assistència sanitària i una actuació
ràpida dels sanitaris. He de tornar dir a la diputada del Grup
Socialista, que ha posat exemples, demanant si considerava
que es torbava més en arribar l’ambulància de Sant Antoni a
Cala de Bou o de Sant Antoni a Sant Jordi; com bé saben són
poblacions que són ben a prop, però què tardarà més a arribar,
una ambulància de Can Misses a Es Cubells o de Sant Josep a
Es Cubells, Sra. Diputada?

En definitiva, des del Grup Parlamentari Popular lamentam
veure la poca voluntat política que té el Govern balear de (...)

(Pèrdua de so)

... que menyspreen les institucions d’aquesta illa. 

Res, no? No em senten.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, l’hem perduda un poquet, però...

(Rialles i remor de veus)

No, però és que..., no sé com gestionar això, ja.

La part final, si la vol tornar repetir i així l’escoltarem...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Estava dient que des del Grup Parlamentari Popular
lamentam veure la poca voluntat política que té el Govern
Balear de millorar el servei d’ambulàncies a l’illa d’Eivissa, i
com menysprea les institucions d’aquesta illa, un dia defensen
la sanitat pública i al dia següent retallen els serveis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, disculpau. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1908/20. Sr. Secretari,
procedeixi a la lectura dels noms dels diputats i les diputades
membres de la comissió.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata. No.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha produït un empat. Per tant, hem de tornar repetir la
votació. Sr. Secretari, procedeixi.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata. No.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es torna a produir un empat. Jo demanaria si hi ha qualcú
que tengui intenció de canviar el vot, i així ens evitam...,
perquè veig que tothom ho té..., hem fet una segona votació i
s’ha tornat a produir... Ningú no fa un canvi, per tant, en
conseqüència...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Deman que si algú té intenció de canviar el vot sigui a
favor. Moltes gràcies.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí...

(Remor de veus)

Hi ha qualcú que tengui intenció de fer un canvi de vot?

D’acord, idò, en conseqüència, entenem que es produeix
un altre empat i, per tant, ho durem al Ple, es dirimirà en el
Ple.

(Remor de veus)

A veure, un moment. Hem de tornar a fer...?

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “(...) però és que
és més segur el que diu el Reglament”)

Bé, idò, procedirem una altra vegada a la lectura dels noms
i així ho farem amb major seguretat. Venga.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata. No.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es torna a produir un empat. Per tant, ho votarem una altra
vegada en el Ple.

Si us sembla bé, continuam.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8173/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, rel ativa a l’elaboració urgent d’un pla
d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19 a la
tardor.

Passam al debat de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 8173/2020, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, pel procediment d’urgència, relativa a
l’elaboració urgent d’un pla d’actuació davant un possible
rebrot de la COVID-19 a la tardor. 

Per a la seva defensa per part del 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, senyores i senyors diputats, bon
dia a tots. Veig que estan contents avui, feia estona que no hi
havia somriures en aquesta cambra, cosa que m’alegra, a pesar
de les circumstàncies.

Bé, heu de mirar primer de tot, o han de mirar, senyors
diputats i diputades, la data de registre d’aquesta proposició no
de llei, que va ser el 29 d’abril del 2020, però pensam que té
vigència i que esperem que no hagi de passar, però creim en la
màxima que diu que val més la que guarda que la cura. És cert
que encara no tenim la informació suficient sobre la COVID-
19 per poder assegurar que es comportarà de forma
estacional, estam veient informacions contradictòries i
notícies contradictòries arreu del món pel que fa a aquest
coronavirus, però no obstant això els estudis realitzats fins ara
revelen que sobreviu més temps a temperatures baixes, ja que
a uns 35 graus la concentració del virus es fa deu vegades
menor per una temperatura mitjana de 20 graus, quan pot durar
fins a més de tres dies en algunes superfícies. 

La probabilitat d’un nou brot de la COVID-19 dependrà
sobre manera del ritme i la velocitat del desconfinament -que
ja s’ha produït, com deia haurem de posar dins el context que
pertoca aquesta iniciativa- i del comportament de la població
en relació amb el compliment -que això sí que segueix vigent-
de totes les recomanacions que ens han donat les autoritats
sanitàries. És vital aprendre de l’experiència viscuda durant
aquests mesos passats i no cometre les mateixes errades. 

Per aquest motiu, i davant la possibilitat que a la baixada de
les temperatures es produeixi un rebrot de coronavirus, el
Grup Parlamentari El Pi considera imprescindible que el
Govern de les Illes Balears planifiqui acuradament tot un
seguit d’aspectes i  mesures concretes, que van des de la
previsió dels recursos humans i materials que faran falta, a la
revisió i modificació, si s’escau, dels protocols d’actuació en
els diferents sectors i àmbits de més afectació. 

Per això el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears presenta la següent proposició no de llei, amb un únic
punt -retiram allò de primer, com bé m’ha fet saber el Sr.
Lletrat, perquè posa primer però no hi un segon, així que com
a únic punt-: “El Parlament de les Illes insta el Govern a
elaborar en un termini màxim de dos mesos, i amb la
col·laboració dels agents científics, socials i polítics, un pla
d’actuació en matèria sanitària i sociosanitària davant un
possible rebrot de la COVID-19 la pròxima tardor,
planificació que hauria d’incloure tota una sèrie de previsions
òptimes en relació amb els recursos humans i materials
necessaris, i el manteniment o la modificació dels protocols
actuals, entre altres qüestions”.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta. Donat que la meva companya
d’Eivissa té problemes tècnics jo faré la intervenció, i des del
Grup Parlamentari Popular estam d’acord i votarem encantats
a favor de la PNL presentada per El Pi, que demana al Govern
balear que elabori un pla d’actuació  en matèria sanitària i
sociosanitària davant un possible rebrot de la COVID-19,
consensuat amb agents científics, socials i polítics. 

Encara que després de les declaracions que va fer ahir el
Sr. Fernando Simón de la possibilitat d’un rebrot pel virus en
un mes o un mes i mig, dóna un termini de dos mesos per
redactar aquest pla d’actuacions; ens sembla excessiu. Volem
pensar que la conselleria ja està treballant en aquest protocol,
no podem tornar a arribar tard, es necessiten mitjans materials
i recursos humans per fer front a un possible rebrot. Els llits
a la UCI són uns recursos que evidentment s’han d’augmentar.
Tots coneixem les denúncies fetes pels sindicats, que
asseguren que a Balears no comptam amb llits suficients. Ens
hem de preparar per poder afrontar un rebrot amb material de
protecció, evitant imatges i situacions de risc com les de
personal sanitari amb bosses de fems, sense mascaretes
suficients. En definitiva, es va actuar tard i sense estar
preparats per afrontar l’epidèmia, i aquesta errada no es pot
tornar a repetir, ens hi jugam molt.

Per tant consideram necessari i urgent que es redacti
aquest pla, perquè els ciutadans de Balears estiguin protegits
i es pugui garantir la seva assistència sanitària a curt, mig i
llarg termini.

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. És evident que en el cas de la
COVID no sabem encara com actuarà, si tendrem rebrot o no
la tardor i l’hivern, i de quina manera respondrà també el
nostre sistema immunitari. Hi ha moltes incerteses: si
tendrem vacuna, si no tendrem vacuna, quin tipus de
tractaments són els millors... La veritat és que mai no s’hagués
pensat que per un virus d’aquest tipus, que actua a nivell
pulmonar, respiratori, s’hagués d’utilitzar dexametasona, vull
dir que va al contrari de tot el que s’havia fet f ins ara, i
evidentment donarem suport a aquesta proposta de planificar,
perquè sense planificació, sense estudi, sense anàlisi, no
podrem destinar recursos adequats allà on siguin més
necessaris. 

Aquí no ens ha passat, com a altres comunitats autònomes,
on els ancians que han tengut assegurança privada han anat a
hospital, i els que no, no, vull dir, aquí s’han fet altres tipus de
coses: s’està comprant material sanitari, com bé s’ha explicat
aquí en diferents ocasions; hem reclamat en aquesta mateixa
comissió que es posassin mampares de seguretat als centres
de salut; s’ha de planificar i s’han d’adaptar els mitjans a tot
allò que sigui necessari.

Ens sembla interessant la proposta, és cert que es va
registrar quan es va registrar però, evidentment, els tempus
parlamentaris són els que són. No consideram que es trobi en
cap cas desfasada, sinó que va adreçada a la problemàtica que
tenim per endavant, que crec que és un repte important com a
illes i com a país. 

Evidentment, també s’han d’incloure -i ens sembla molt
interessant el que vostès comenten- que es col·labori des dels
agents científics, socials i polítics. Ciència, més ciència en
aquest país, per poder prendre les millors decisions. 

Així doncs, donam les gràcies per aquesta proposta i li
donarem un vot favorable, com no podria ser d’altra manera.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sra. Pons, ja li manifest ara que
donarem suport a la seva iniciativa i li agrairé perquè, pel que
sembla, se li farà cas, a una petició que hem fet molts de grups
parlamentaris amb preguntes directes a la presidenta i a la
consellera, en aquest plenari, i en els punts del document que
vàrem entregar nosaltres al Consolat de Mar i a la portaveu del
Govern, la Sra. Costa, dins del pla de recuperació social,
econòmic i sanitari d’aquesta comunitat autònoma, el que li
hem demanat sempre és un pla de contingència, un pla
enunciat per aquest govern davant possibles repunts o rebrots
de la COVID-19. Per què? Perquè afecta... no tan sols és
essencial tenir-ho previst, per a la recuperació efectiva, social
i econòmica, sinó per una qüestió prioritària en què tots
coincidim de la salut pública de tots els ciutadans de les Illes
Balears.

I li dic que li agraesc perquè no tan sols encara no el
coneixem, que jo crec que en aquestes alçades, amb aquesta
experiència que diu la consellera i el govern que han tengut,
amb totes aquestes iniciatives que han tengut, que fins i tot
s’ha presumit aquí -i nosaltres hi estam d’acord- que hem anat
per davant del que ha recomanat el ministeri..., aquí cada pic
que hem demanat alguna cosa, i ens han dit que hem anat per
davant en tema de PCR, hem anat per davant en tema d’EPI,
hem anat per davant en tema de compres, i ho hem fet millor
que qualsevol altra comunitat autònoma, bé, però no tenim el
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pla. No tenim un pla, no tenim informació i no sabem què hi
haurà.

O sí, perquè ara li citaré aquí la resposta de la conselleria
en el tema de la petició que nosaltres li vàrem fer quatre dies
després de vostès enregistrar aquesta proposició no de llei,
amb una pregunta no escrita; escolti, Sra. Pons: “Quant al
futur, la prioritat és continuar garantint la seguretat i, per això,
se seguiran les recomanacions i les indicacions del Ministeri
de Sanitat de la Unió Europea, de l’Organització Mundial de la
Salut i de les societats científiques. La col·laboració amb
sindicats, col·legis professionals, associacions, resta de
formacions polítiques, i societat civil, en general, continuarà
sent un pilar fonamental per a aquest govern que avui dia
compta amb més recursos i  coneixement per afrontar un
possible futur brot de la COVID-19.” 

Això és el pla de futur que ens ha contestat que tenen
present, no l’hem vist formalment. Aquesta PNL almanco
donarà un mandat al Govern perquè ens ho dugui físicament i
en puguem parlar, tant de bo ho faci amb les recomanacions de
les associacions professionals que han vengut denunciant aquí
manca de recursos, manca de protocols seriosos, o no. 

Però esperem també que aquest document -tendrem una
oportunitat de veure-ho o d’interpel·lar el govern- a veure si
dona resposta a protocols a cada un dels col·lectius específics
que encara avui i ara no els tenen, per exemple, la resposta que
ha donat el Govern ahir o avui de matí a les sales de festes i a
les discoteques, és: quan tenguem la vacuna, quan tenguem la
vacuna, vostès obriran. Jo entenc que la prudència en temes de
salut és fonamental, però dir a un col·lectiu que té llocs de
treball que ha de garantir i que, a més a més, aquest pla de
recuperació social i econòmica..., “quan tenguem la vacuna”.
Tremend.

Per tant, nosaltres seguirem i farem seguiment
evidentment d’aquest pla i, per tant, és necessari i donarem
suport a la seva proposició no de llei.

Però, a hores d’ara, el govern no ha donat resposta a
cadascun dels col·lectius amb protocols específics. I si
realment la resposta que dona el govern amb un escrit de la
petició que nosaltres li vàrem fer, insistesc, quatre dies
després és aquesta, jo esper que en el debat, en el control que
li farem al Govern quan dugui aquest pla el més immediat
possible i no esperem el mes de setembre a conèixer-ho, sigui
contemplant cada una de les mesures que els grups
parlamentaris hem traslladat i les reflexions que hem dut aquí
en aquesta comissió. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport també
a aquesta proposició. És vera que es va registrar el mes d’abril
però, evidentment, té tota l’actualitat del món i jo vull pensar
que ja s’hi ha fet molta feina, si més no, que ja deu estar fet,
tot i que entenem que el document final haurà de ser un
document molt dinàmic perquè les circumstàncies canvien
cada dia i cada dia tenim nova informació respecte d’això, i
cada dia passen coses arreu del món, i per tant aquest
document final haurà de ser molt, molt, dinàmic i molt adaptat
a la realitat a mesura que succeeixi; és a dir, en aquest sentit,
tant de bo que no fos necessari! És a dir, que aquestes pors que
tenim a dia d’avui, no es produïssin, i que prest es pogués
trobar una vacuna. 

Però com bé vostè deia a la seva intervenció inicial: més
val la que cura que la que pren, em sembla que és la dita, no és
així?... exacte: la que guarda que la que cura; és a dir, per dir-
ho d’una manera més tècnica, que la planificació és una eina
essencial de cara al que pugui ser la prevenció i, per tant, jo
crec que en aquest sentit és ben necessari i que especialment
es faci a partir del màxim consens amb tots quants agents hi
pugui haver implicats. 

I per aquest motiu, el nostre vot serà favorable. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

 Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también vamos a
apoyar, por supuesto, esta iniciativa. Creemos que es muy
previsible que habrá un rebrote de esta enfermedad y, además,
las islas habrán tenido la visita de miles de personas de otras
partes del mundo, porque será justo después de la temporada
turística cuando, previsiblemente, tengamos este rebrote.
Parece ser que, si no cambia otra vez de opinión el gobierno,
y a partir del 21 de junio, el espacio Schengen ya estará
abierto, sin ningún tipo de restricción, por tanto, tenemos que
tener en cuenta que, si hemos pasado apuros por falta de
previsión en esta primera ola de la COVID-19, siendo que
coincidía después de la temporada...en plena temporada baja,
y que nos hemos salvado en parte de tener una mayor
incidencia de esta enfermedad al ser unas islas, lo cierto es
que esta segunda ola nos va a pillar justo después de haber
tenido la temporada alta de turismo, por tanto, puede ser que
sea mucho peor que la primera. 

Es reseñable que, el día 30 de enero, ya, la OMS advertía
en un informe, que el comité decía: “está convencido de que
todavía es posible interrumpir la propagación del virus, si los
países aplican medidas sólidas para detectar pronto la
enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los
contactos y promover medidas de distanciamiento físico en
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las relaciones sociales que estén en consonancia con el
riesgo.” 

Nuestro país ya sabemos que hizo caso omiso a todas estas
recomendaciones. El comité  convino en que ahora el brote
cumple los criterios para declarar una emergencia de salud
pública de importancia internacional. Vimos cómo en su día
no se atendió a las recomendaciones de la OMS y, por tanto,
no querríamos que volviéramos a caer en este  riesgo y ver
cómo nuestros sanitarios son infectados por falta de material,
cómo se tienen que hacer cribados semáforos en las
residencias de ancianos, de dudosa aceptación por parte del
Comité de Bioética que, parece ser, que dictaminaba todo lo
contrario. Y, por tanto, para evitar todas estas situaciones es
básico, fundamental y prioritario que el gobierno balear se
ponga manos a la obra y que establezca estos protocolos para
prevenir los efectos de esta posible segunda ola.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, presidenta. Bé, per...

(Mal funcionament del so)

Perdó. Per part nostra, també donarem suport a la iniciativa
d’El Pi. Pensam que per donar una bona resposta a tota aquesta
situació i per millorar la resposta, evidentment és important
tenir una planificació adequada. I pensam també que el fet
d’elaborar aquesta pla evidentment millorarà de manera
important aquesta planificació.

Per tant, crec que les intervencions anteriors ja han
explicat d’una manera molt clar perquè pot ser bo que el
Govern de les Illes Balears dugui a terme aquesta iniciativa, i
nosaltres li donarem suport. No tenc res més a afegir.

Gràcies. Vull agrair evidentment al grup proposant la seva
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bon dia diputats i diputades. Em sum
al comentari que ha fet la companya Irantzu que és un gust
poder intervenir presencialment aquí i, bé, que tot és molt
senzill.

Segons els experts, i això demostren estudis i dades,
després de l’estiu, més o manco a finals de setembre i els

següents mesos fins arribar a l’hivern és on hi ha més
probabilitats de patir infeccions respiratòries. A conseqüència
d’això any rere any patim durant aquest període un alt nivell de
contagis d’infeccions respiratòries.

Segons els estudis sobre la COVID-19, els que tenim fins
a dia d’avui, sembla ser que durant aquests mesos, durant els
mesos que he fet referència, és on hi haurà possibilitats de
patir un rebrot de la pandèmia. Esperem des d’aquí que això no
succeeixi i que si succeeix no sigui amb les mateixes
característiques i el nivell d’aquesta pandèmia que hem patit
durant aquests darrers mesos.

És per això que els tècnics en la matèria, i en conseqüència
també nosaltres, ens hem de posar a cercar les màximes
garanties per evitar un possible  rebrot i dur a terme les
accions necessàries.

Fa uns dies el director del Centre de coordinació d’alertes
i emergències sanitàries del Govern d’Espanya, en una roda de
premsa, ja ha anunciat que si les mesures de precaució contra
la COVID-19, com la distància d’1,5 metres i l’ús obligatori
de mascaretes, deixen de complir-se  durant les pròximes
setmanes, podria haver-hi un rebrot durant aquest estiu. Aquest
fet suposaria una passa enrere en el camí de sortida d’aquesta
pandèmia. 

Per tant, un missatge molt clar que hem d’enviar als
ciutadans i ciutadanes de les Illes, d’igual manera que a la gent
que ens visita, és que hem de complir totes les recomanacions
i obligacions fixades pel Ministeri de Salut i, a més, escoltar
els experts i professionals fins a tenir una solució per evitar
possibles rebrots, com podria ser una vacuna, per protegir-nos
a nosaltres mateixos i als nostres.

Des de la Conselleria de Salut i Consum ja s’ha començat
a treballar en aquest sentit i han començat a crear un pla de
cara als pròxims mesos per evitar futurs rebrots de la malaltia
consensuat amb els sectors implicats en el tema. 

És per això, i com no pot ser d’altra manera, avui sí que
donarem suport a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari El Pi.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari..., en torn de contradiccions intervé
el grup proposant, la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, intervendré des del meu escó
perquè serè molt breu. Tan sols per agrair a tots els grups
parlamentaris, portaveus d’aquesta Comissió de Salut, el
suport a aquesta iniciativa que..., vull dir a la Sra. García que
posa “en el termini màxim de dos mesos”, així que si en
quinze dies tenim llesta i aclarida aquesta planificació també.
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Vull dir que és una iniciativa límpia y sin violencia, que
diríem en castellà, és a dir, neta, propositiva i amb aquest
esperit que dèiem inicialment, i que ha repetit el Sr. Ensenyat:
val més la que guarda que la que cura. Cada formació política
ha fet avui..., hi ha posat la salsa que ha trobat convenient,
nosaltres simplement demanam això per al bé de tots i
esperem que no s’hagi de produir, que no haguem d’utilitzar
aquesta prevenció.

Gràcies Sra. Presidenta i gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que podem donar aquesta proposta aprovada per
unanimitat.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 8173/2020, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-
2019 a la tardor. 

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