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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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, Sra. Presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Lina
Pons. 

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 7920/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos (article 46.2), pel procediment
d’urgència, de la consellera de Salut i Consum, amb motiu
de la distribució de mascaretes defectuoses destinades al
personal sanitari.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant l’escrit RGE núm.
11059/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, ha estat
retirat l’escrit amb RGE núm 7920/20, relatiu a la sol·licitud de
compareixença de la Sra. Consellera de Salut i Consum, amb
motiu de la distribució de mascaretes defectuoses destinades al
personal sanitari. 

IV. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8906/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt (article 46.3), pel procediment
d’urgència, del Defensor dels Usuaris del Sistema Públic de
les Illes Balears, Sr. Miguel Gascón i Mir, per tal de
celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions
pensa prendre per garantir els drets dels pacients de
Formentera a l’hora de comptar amb la base operativa del
061.

Així mateix, mitjançant l’escrit amb RGE núm. 11103/20,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, ha estat retirat l’escrit
RGE núm. 8906/20, relatiu a la sol·licitud de compareixença
del Defensor dels Usuaris del Sistema Públic de les Illes
Balears, el Sr. Miguel Gascón i Mir, per tal de celebrar una
sessió informativa per conèixer quines accions pensa prendre
per garantir els drets dels pacients de Formentera a l’hora de
comptar amb la base operativa del 061.

II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8325/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.3), pel procediment d’urgència, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr.
Manuel Palomino i Chacón, per tal que informi de forma
detallada sobre la gestió duta a terme durant l’emergència
sanitària generada per l’expansió de la COVID-19.

En conseqüència, començam amb el debat del segon punt
de l’ordre del dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit amb RGE núm. 8325/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, pel procediment
d’urgència, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes

Balears, el Sr. Manuel Palomino i Chacón, per tal que informi
de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, vostè ja ha dit el contingut de la iniciativa, nosaltres
pensam que és important que el Sr. Palomino vengui a
informar, sobretot, de la gestió i el pressupost, perquè durant
aquest temps de la crisi sanitària s’han bolcat molts de doblers,
s’han hagut de fer compres i gestions i contractacions
importants, i, malgrat la consellera, en el seu moment, ja va
venir a donar explicacions, pensam que és important que el Sr.
Palomino vengués perquè es podrien fer preguntes i ell, de
manera exhaustiva, les podria respondre, per tant, d’aquí la
sol·licitud d’aquesta compareixença.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Obrim ara una torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia diputats i diputades, des
del Grup Popular donarem suport a aqueixa sol·licitud de
compareixença i en reservarem el debat pel dia que
compareguin els càrrecs.

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, al llarg d’aquests mesos hem
tengut diverses compareixences, tant de la consellera de Salut
com de la consellera d’Hisenda per donar resposta a aquestes
qüestions, nosaltres consideram que en aquests moments no és
pertinent aquesta compareixença, però tenint en compte que de
manera continuada, cada setmana en els plens, no només es
responen preguntes, sinó que es presenten iniciatives per part
de tots els grups, més o manco, en aquest sentit.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202007920
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http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011103
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008325
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Nosaltres, com a grup parlamentari,
saben vostès ja a totes les comissions que quan es demana... o
un grup demana la compareixença d’un alt càrrec en seu
parlamentària, evidentment, nosaltres sempre hi hem donat
suport, entenem que s’han raonat els motius d’aquestes
compareixences i en aquest cas, tot i que és un tema molt
genèric, sobre la gestió de la COVID-19, per part de qui és el
responsable dins l’ib-salut en gestió i pressuposts, tot i això,
ens permetrà, que diu aquí exactament pel tema de la gestió de
la crisi sanitària, entenem que hi ha un ventall prou ample per
fer preguntes i interpel·lacions, entre d’altres coses perquè el
Sr. Palomino va ser qüestionat per un grup parlamentari quan
va negar que va faltar material al personal sanitari de l’ib-salut.
Per tant, supòs que tendrem una oportunitat específica per
demanar al Sr. Palomino, a part dels temes pressupostaris, la
gestió concreta envers aquest material que segueix en debat
entre les associacions professionals i els sindicats, entre el que
diu la conselleria i l’ib-salut i el que diuen les associacions
professionals, que sí que ha mancat aquest personal.

Per tant, és una oportunitat per aquest grup parlamentari
sentir-ho de primera mà, de com s’ha gestionat això, entre
altres coses, i el nostre grup parlamentari hi donarà suport.
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. Coincidim amb la
companya diputada de Podemos, Sra. Martín, que, així com
entenem també que evidentment el Parlament, que ha d’exercir
aquest control al Govern de les Illes Balears i que ha de ser
molt permeable sobretot a tota la realitat que ens envolta, en
aquest cas i amb motiu de la compareixença, creiem que ja
s’han donat explicacions oportunes a través de les
compareixences que ha fet la consellera de Salut, els darrers
mesos, així com també a través de preguntes que s’han pogut
fer, fins i tot, interpel·lacions en el mateix ple.

Per tant, el nostre vot serà contrari. 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: 

Apoyamos la iniciativa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però no han
comparegut, per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part del Grup Socialista,
i com ja ha dit la Sra. Sureda al principi, consideram que, com
que la consellera ja va comparèixer aquí per parlar justament
del mateix tema a respostes, a preguntes, i ella és la darrera
responsable, la màxima responsable de la conselleria i qui ha de
donar les màximes explicacions sobre un tema que ja ha estat
debatut, consideram que no és necessari un altre debat sobre el
mateix tema per part del Sr. Palomino.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passarem idò, acabat el debat, a la votació de l’escrit amb
RGE núm. 8325/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

S’ha produït un empat, per tant, s’haurà de fer la
ponderació..., s’haurà de fer la ponderació del vot, i així serien
27 vots a favor i 29 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjat l’escrit amb RGE núm.
8325/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del director de
Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr.
Manuel Palomino i Chacón, per tal que informi sobre la gestió
duta a terme durant l’emergència sanitària generada per
l’expansió de la COVID-19.

III. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8326/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.3), del gerent de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, Sr.
Josep Pomar i Reynés, per donar complerta informació
sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària
provocada per la propagació de la COVID-19.

A continuació, passam al debat del tercer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit amb
RGE núm. 8326/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del gerent de l’Hospital Psiquiàtric de Palma,
el Sr. Josep Pomar i Reynés, per donar complida informació
sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada
per la propagació de la COVID-19.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008326
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LA SRA. SUREDA: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Pensam
que les compareixences són bàsiques, en ares a la
transparència, pensam que són bàsiques, sobretot quan hi ha els
grups que donen suport al Govern que s’omplen la boca de la
transparència, el consens, de cercar les coses i que es puguin
dir les veritats per part dels que compareixen i, per tant, crec
que és una errada que a l’anterior compareixença sol·licitada
no s’hagi aprovat, perquè això deixa entreveure que hi ha coses
que es tapen i, per tant, ens agradaria que en aquesta
compareixença que sol·licitam en aquest moment, del Sr.
Pomar, tenguéssim més sort.

Com diem, aquesta compareixença és per parlar de la crisi
sanitària amb la gestió que s’ha fet a l’Hospital Psiquiàtric. Les
malalties mentals són unes malalties molt delicades allà on s’hi
ha de fer front de manera..., són persones molt febles i per tant
creiem que aquesta crisi sanitària no ha ajudat gens, a l’inrevés,
es pot crear una problemàtica afegida en temes de salut mental.

Per tant, consideram important que el gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma pugui venir a contar-nos quina ha estat la
gestió que s’ha dut a terme i, sobretot, també, quins futuribles
s’esperen amb les persones que tenen en el Psiquiàtric.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Obrirem ara un torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular donarem
suport a aquesta sol·licitud de compareixença, igual que ho
hem fet amb l’altra. La transparència es practica, no es predica
només, i compartim les paraules de la Sra. Sureda.

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. Mirin, senyors diputats i
diputades, aquest Govern, aquests partits que donam suport al
pacte, no tapen res, aquesta diputada concretament va demanar
en diverses ocasions a la consellera de Salut en compareixença,
sobre les declaracions del Sr. Palomino i sobre les seves
actuacions. Venc a dir que hi ha hagut oportunitat de demanar
quan s’ha volgut demanar.

Tenint en compte la proposta que ens presenten de
compareixença del director del Psiquiàtric, evidentment
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. Ho farem des del
punt de vista que al llarg de tota la crisi sanitària de la COVID

hem estat pendents i hem fet un seguiment detallat i continuat
del que succeïa en aquest centre sanitari, de com es tenia cura
d’aquests pacients, que són especialment vulnerables i
sensibles, no només a aquesta malaltia, sinó a la situació, en
general, que necessiten d’unes cures especialitzades i
continuades. Hem estat pendents, però no tenim cap
inconvenient, ben el contrari, que pugui venir a explicar la seva
gestió, a donar explicació a l’oposició que per ventura no ha
tengut l’oportunitat, el moment, la disposició o els recursos per
fer aquest seguiment.

Moltíssimes gràcies.

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 que abans hi ha hagut un
posicionament sobre la compareixença d’un alt càrrec, i ara es
demana d’un altre, i ho torn repetir, alt càrrec, amb una gestió
específica, d’un servei específic, amb un pressupost específic
i un programa específic, d’una instal·lació específica, nosaltres
entenem que fins i tot està, per ventura, pel que demana aquest
grup parlamentari, més precís a la informació que l’oposició
requereix. És que en aquesta compareixença el que demanam
els grups de l’oposició, o els que hi donarem suport, és
precisament que ens donin suport els grups que donen suport al
Govern, perquè tal vegada els grups de l’oposició no tenim
prou clar i menys quan el grup parlamentari que ho proposa ha
fet una visita a la instal·lació, i si demana la compareixença
s’entén que hi ha coses per explicar i per esmentar per part
d’aquest responsable en aquesta comissió.

Per tant, no només la qüestió que el nostre grup
parlamentari doni suport a qualsevol petició de compareixença
que es fa en aquesta comissió, que és de Salut, no una comissió
de pressuposts, és de Salut. Per tant, en aquest cas específic
també li donarem suport, i veig que en aquest cas concret sí es
donarà suport i sortirà endavant.

Nosaltres com a grup parlamentari ja avanç que hem
demanat la petició de compareixença d’un altre alt càrrec més
endavant, per una cosa molt específica i també entenem que
està molt vinculada al que consideram molts de grups d’aquesta
comissió necessària per comparèixer, com és la crisi o la
situació de la COVID. I el que sí ens dóna més encara
reforçament a donar suport és que el que a vostès els inquieta
també és el que es pugui gestionar cap endavant en un rebrot,
o els protocols que s’hauran d’aplicar cap endavant, cap a la
COVID.

Per tant, donarem suport a la iniciativa i a la proposta
presentada per El Pi Proposta per les Illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies presidenta. Donarem suport també a
aquesta compareixença. Entendríem que és un àmbit molt
concret, molt específic, molt desconegut també, francament, o
almanco per un sector important diríem de nosaltres, que
desconeixem el tema i, per tant, és important que puguem
conèixer-lo de primera mà.

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, presidenta. Daremos apoyo a esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però no han
comparegut. Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies presidenta. Des del Grup Parlamentari Socialista
també donarem suport a aquesta petició de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem entendre arran de totes les intervencions, que l’escrit
RGE núm. 8326/20 s’aprova per unanimitat, referent a la
compareixença del gerent de l’Hospital Psiquiàtric de Palma,
el Sr. Josep Pomar i Reynés, per donar complida informació
sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada
per la propagació de la COVID-19.

V. Proposició no de llei RGE núm. 8544/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de
Labritja.

A continuació, passam al debat de la proposició no de llei
prevista en el punt cinquè de l’ordre del dia d’avui, amb RGE
núm. 8544/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a servei d’ambulància a Sant
Joan de Labritja.

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Com tots
saben, des de l’any 2012 el municipi de Sant Joan de Labritja
durant els mesos d’estiu ha comptat amb la presència d’una
ambulància de l’ib-salut, per atendre possibles emergències
d’una manera més ràpida i eficaç, evitant les esperes en casos
que precisin d’una atenció immediata, a més a més de la

seguretat i la tranquil·litat que suposa per als habitants del
municipi, saber que disposen d’aquest servei d’una manera més
pròxima i immediata.

El passat 18 de maig, el sindicat SIMEBAL va denunciar
que la Conselleria de Salut de les Illes Balears tenia previst
retallar el servei d’ambulància que es prestava des de l’1 de
juny fins al 30 de setembre en aquest municipi. És un servei
imprescindible per atendre les emergències, com ja he dit, a la
zona nord d’aquesta illa. Avui sabem que s’ha fet efectiu aquest
retall de servei i el dia 22 de juliol encara no es presta. 

Es considera de justícia i és totalment necessària la
presència d’una ambulància dotada del material i personal
sanitari necessaris, per atendre les urgències mèdiques de
qualsevol tipus que es produeixin al municipi de Sant Joan,
d’una manera més ràpida i eficaç i per oferir una millor atenció.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei: primer, instar la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a oferir i establir el servei
d’ambulància des de juny a setembre al municipi de Sant Joan,
tal i com es presta des de l’any 2012, dotar del material i
personal sanitari necessari, per tal d’atendre les urgències
mèdiques de qualsevol tipus que es produeixin, d’una manera
més ràpida i eficaç.

I el segon punt és instar la Conselleria de Salut del Govern
de les Illes Balears a dotar econòmicament als pressuposts de
la comunitat autònoma de Balears del 2021, per establir el
servei d’ambulància al municipi durant tot l’any.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Obrirem 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. Un dels principis fonamentals que
consideram que s’ha de complir i garantir és l’accés a la salut
de totes les persones que viuen a les nostres illes, des del punt
de vista de l’equitat i per descomptat, del bon ús dels recursos
públics.

Aquesta proposició ja la vàrem debatre fa unes setmanes.
Nosaltres el que hem fet ha estat requerir de l’ib-salut
informació en relació amb la situació en aquest municipi, en
relació a les ràtios, al temps de resposta i a les actuacions que
es duen a terme. Per part d’aquest organisme, se’ns ha informat
que en aquests moments el temps de resposta a Eivissa és el
millor de les nostres illes i que, d’acord amb els criteris
cientificotècnics i també de cost i eficàcia, no estaria indicat
posar l’ambulància a Sant Joan de Labritja en aquests moments,
tenint en compte les circumstàncies excepcionals que estam
vivint en aquests moments. 

Sí que es fa per part del 061, i així se’ns ha informat, el
seguiment continuat tant del temps de resposta com de les
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actuacions que es fan, i hi ha el compromís ferm que si
s’acompleixen o s’assoleixen les ràtios i els criteris, torn
insistir, cientificotècnics sanitaris que s’utilitzen a la resta
d’illes, sí que es podria posar en marxa i, de fet, així nosaltres
ho hem requerit, que es posi en marxa aquesta ambulància per
donar servei, no només evidentment a la població de Sant Joan
de Labritja, sinó a tots els que siguin al voltant, d’acord amb els
criteris específics d’atenció del 061, que volem recordar i
destacar la gran tasca que ha dut a terme al llarg de tota aquesta
crisi de la COVID, amb un esforç realment extraordinari.

Llavors, d’acord amb aquests criteris cientificotècnics
estipulats, establerts i informats per part de l’ib-salut, em sap
molt de greu haver de votar en contra d’aquesta iniciativa, però
sí tenen en compte, i per la nostra part així ho reclamarem, que
si es modifiquen aquestes dades objectives sí que de manera
ferma, àgil i diligent es pugui posar en marxa aquesta
ambulància.

Gràcies.

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. Sra. Marí, nosaltres no tenim la
informació del que..., perdoni, Sra. Marí, Sra. Martín, nosaltres
no tenim la informació de l’ib-salut, perquè li he fet la pregunta
i encara no ens ha contestat, està dins temps, eh!, no és que no
m’hagi contestat perquè no hagi volgut, sinó que està dins
temps. Nosaltres li hem demanat a l’ib-salut...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el que li he demanat a l’ib-salut arran d’aquesta notícia i
d’altres que surten a l’illa de Menorca és que ens digui quin
suport i quina és la resposta que considera tècnica, científica i
de programació que té l’ib-salut. Perquè aquí hi ha un batlle
que denuncia un servei que es prestava i que ara no es presta,
no sé si això es diu retallada o es diu minvar una prestació
pública de servei públic que hi havia, i, a més, dir-ho un batlle,
segons diu la Sra. Marí, ja dic que jo no ho tenc documentat,
però diu que el SIMEBAL ha presentat també la mateixa
queixa i un grup parlamentari, perquè considera que, primer,
era un servei que hi havia i que ara no hi és.

Però, a més a més, aquí surt no el mateix municipi, em
sembla del que es va debatre a una proposició no de llei
semblant, però sí el mateix argument per dir-li no, que és,
segons considera l’ib-salut, la ràtio de població, la resposta que
es dóna és suficient.

Jo record que el principi bàsic de l’atenció urgent és
sobretot resposta immediata i arribar immediatament, perquè la
qüestió de temps és vital. La Sra. Martín això ho sap. Entenem
que si una ambulància no és a un municipi, que és allà en el seu
terme municipal, la resposta no és igual d’immediata i s’ha de
desplaçar des d’un altre indret.

L’altra vegada també es va comentar i jo entre dos
eivissencs o eivissenques no ho qüestionaré, la connectivitat
d’un lloc a un altre cap a una..., no ho qüestionaré perquè no
som eivissenc i no ho conec, però supòs que també sortirà en el
mateix argumentari per dir que no, que l’ambulància més
immediata que arribarà és de no sé on. 

Aleshores, nosaltres entenem, com a grup parlamentari, que
l’ambulància no hi és, l’ambulància hi era i des del punt de
vista lògic, del sentit comú i tècnic arribarà més immediata,
donarà una resposta més immediata al servei de Sant Joan de
Labritja essent allà l’ambulància, la qual cosa no serà un retall
sinó que serà una reposició del que ja hi havia. I recordem que
som el mes de juliol, evidentment no tenim la població flotant
que hi havia a l’estiu, lamentablement, de l’any passat, però
som el mes de juliol i hi ha població de vacances, un increment
de la població flotant a l’illa de Menorca i a l’illa d’Eivissa i a
l’illa de Formentera i de Mallorca. Per tant, donarem suport a
la seva proposició no de llei perquè està argumentada.

Envers el pressupost, atesa com està la situació, el nostre
grup parlamentari demanam suport a iniciatives pressupostàries
de 2021, sí anar un poc més cautelosos, però bé, com és una
cosa que es debatrà, independentment del que se suporti aquí,
al debat de pressuposts, d’això ja en parlarem. Li donarem
suport a la proposició no de llei presentada pel Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Sra. Marí, li he de
reconèixer que no conec la realitat d’Eivissa, almanco a aquest
nivell, i que, per tant, em fa mal opinar respecte d’això. Crec
que Sant Joan de Labritja és aquell també que va ser el primer
municipi del món que va posar una placa de metacrilat, que
vostè ens va posar com a exemple a una de les comissions. Per
tant, entenc que de qualque manera hi deu haver una vinculació
o vostè té una vinculació amb aquest municipi, no sé quina, i
francament no sé qui hi governa. Puc intuir que deu ser el
mateix grup polític, que és el Partit Popular, i que segurament
el batlle, i a més si ho ha fet és simptomàtic que és un bon
batlle; és a dir, que es preocupa pel municipi i vol el millor per
als seus ciutadans i sense cap dubte deu voler una ambulància
que estigui ubicada a Sant Joan de Labritja.

Com segurament voldrien tots els batlles d’Eivissa, tots els
batlles de Mallorca, de Menorca, de Formentera i evidentment
de les Illes Balears.

Ho dic en un sentit que no pot ser que tots els ajuntaments
tenguin una ambulància dins el seu terme municipal, tant de
bo!, tant de bo! És a dir, jo, per exemple, som d’Esporles, com
el Sr. Dalmau aquí també present, i sabem de la dificultat, no
tant a Esporles sinó dels municipis que hi ha darrera, és a dir,
el temps de tardança d’una ambulància que arriba a
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Banyalbufar, que arriba a Estellencs o fins i tot a determinats
punts de la costa de la Serra de Tramuntana.

Ho dic perquè quan des de la perspectiva parlamentària
entram dins el detall d’una qüestió en concret és per ventura
quan perdem la visió global de les coses, que entenc que hauria
d’atendre a criteris que són purament tècnics i no polítics. És
que jo, francament, haver de decidir si hi ha d’haver una
ambulància o no, sense conèixer la realitat, no ho acab de
veure, tot i que entenc que el batlle de Sant Joan vulgui el
millor per al seu municipi i per als seus ciutadans, com no pot
ser d’una altra manera.

Però entenc que ha de ser a criteris que siguin purament
tècnics, que són els que han de marcar els tècnics en aquest cas
de la Conselleria de Salut, i que de fet ja els ha marcat. Crec
que s’han incrementat, els darrers anys s’han incrementat de
manera important els serveis que tenen els ciutadans, tant de
Sant Joan com de l’illa d’Eivissa, i tal vegada per ventura no
són els suficients. Bé, crec que són d’aquestes coses que
hauríem d’avaluar, però sobretot sota criteris que han de ser
purament tècnics.

Per tant, no donarem suport a la PNL. 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, presidenta. Daremos apoyo a esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍN:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Bé, jo el
que veig és que no es demana res nou, és una necessitat que es
va cobrir des del 2012 i ara no es vol cobrir. Per tant, és una
retallada.

Jo demanaria una revisió de la necessitat que hi ha a totes
les Illes, també concretament, perquè sí que és cert que durant
aquest temps que hi ha hagut les unitats bàsiques tancades, que
encara no totes estan obertes, per ventura sí que també hi hauria
una necessitat perquè les problemàtiques que ens podem trobar
amb persones greus, doncs, es poguessin solucionar.

Des dels grups que donen suport al Govern es parla
d’equitat, de bon ús, d’entrar en el detall, nosaltres pensam que
la població a Sant Joan de Labritja s’incrementarà durant
aquestes setmanes i que quan es vegin que se superen aquestes
estadístiques de les que parlen, no sigui massa tard. Només és
que es tengui en compte.

Donarem suport a la iniciativa. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però
no han comparegut. Per tant, passam al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa justament un mes, crec que va
ser el 17 de juliol, vostè mateixa, Sra. Marí, portava a aquesta
comissió una PNL sobre ambulàncies a Eivissa. El resultat de
la votació, empat, es va decidir al plenari del dia 30 de juny on
va ser finalment rebutjada.

Per acabar aquest període extraordinari de sessions recicla
aquesta PNL, reconverteix la petició que es faci a 2020 en un
2021 i ens obliga a la resta a reciclar també els arguments pels
quals aquesta proposta ja ha estat rebutjada.

Insisteix vostè que vol una ambulància per a Sant Joan de
Labritja, jo li demanaria per què per a Sant Joan i no per als
altres 66 municipis de les Illes Balears? Alguna raó més enllà
que és el seu municipi de residència? El Sr. Ensenyat just ara
deia que no sabia quina era la vinculació de la Sra. Marí amb
Sant Joan, jo li dic Sr. Ensenyat, la Sra. Marí és regidora de
Sant Joan, per això les seves propostes a aquesta comissió
sempre van especialment enfocades cap a Sant Joan de
Labritja.

A l’anterior sessió on es va debatre aquest tema va quedar
clar que és important no confondre la divisió administrativa
municipal amb els criteris d’eficàcia i eficiència en la resposta,
els quals són especialment importants quan parlam de
situacions on els minuts signifiquen vida. 

Això vol dir que el fet que una base d’ambulància, ja sigui
de suport vital avançat o estigui en una ubicació determinada,
no significa que realitzi els seus serveis només en aquest
municipi, ja ho vam dir també. Quan es rep una cridada és
l’ambulància que està més a prop la que dóna el servei.

Com li vaig dir fa un mes, totes les (...) a Eivissa estan
concebudes amb un temps de resposta per sota dels 25 minuts,
els temps mitjà d’alerta d’arribada d’incidents són de 14 minuts
per a les de suport avançat i de 13 minuts per a les de suport
bàsic.

És veritat que a Portinatx, al seu municipi, té un temps més
alt de resposta i és per això, i com a nucli turístic que és, es
posa una ambulància a l’estiu. Aquest és el quid de la qüestió,
l’ib-salut no posa una ambulància a l’estiu perquè hi ha
vacances escolars o perquè fa  més calor, ho fa perquè la
població de Sant Joan augmenta considerablement per mor del
turisme, turisme que aquest any per raons òbvies no ha arribat
ni a maig ni a juny i que a juliol ho ha començat a fer en una
quantitat molt més petita de l’habitual.

No és una retallada, perquè segueixen els mateixos criteris,
Sr. Gómez. Sí, seria..., no, vostè deia..., ho dic perquè abans
deia, bé, si l’any passat es posava i aquest any no es posa és
perquè aquest anys hi ha hagut una retallada. No, perquè el
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mateix criteri que es feia l’any passat que és, a un augment de
la població, a una obertura dels hotels de Portinatx s’ha de
posar una ambulància perquè sinó no arriba a temps, aquest any
no es donen aquests criteris, idò, encara no s’ha de posar
l’ambulància.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, per favor, sense interrupcions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sra. Marí, per favor, jo mai no la interromp a vostè.

No és una retallada, idò. Seguint els criteris d’eficàcia i
eficiència, més importants ara que mai, la conselleria revisa
cada setmana les sortides i assistències d’ambulàncies perquè
de seguida que es noti un augment de la demanda posar
l’ambulància estacional.

És per això que el nostre grup votarà en contra i esperarem
a veure si quan realment es necessita aquesta ambulància, que
tant de bo sigui prest perquè potser vol dir que hi ha una
recuperació de l’activitat econòmica de la zona, realment la
conselleria posarà l’ambulància com s’ha compromès.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport que
han anunciat alguns grups parlamentaris a aquesta proposició
no de llei. 

Em sap greu, Sra. Martín, que els seus companys a Eivissa
donin suport a aquesta iniciativa i vostè aquí, al Parlament, voti
en contra. Al Sr. Ensenyat, de MÉS per Mallorca, el detall per
votar a favor d’aquesta proposta no li sembla correcte, però sí
li sembla correcte votar a favor al detall de PNL com ha
proposat aquest grup parlamentari, per exemple, per reformar
el centre de Pere Garau, que era una proposta també molt
concreta.

Criteris tècnics volen. Avui mateix Periódico de Ibiza
publica una notícia on treballadors d’ambulàncies exigeixen a
Salut l’increment de recursos a Eivissa. No és una iniciativa
sense fonament, és una necessitat vital i així ho reclamen els
professionals. Aquests treballadors diuen, llegeixo literal el que
s’ha publicat avui a la premsa eivissenca: “a este comité nos
parece una falta de respeto enorme hacia los trabajadores que
por falta de recursos se les exija ir más rápido o con llamadas
para pasarles a otro servicio, pero nos parece aún mayor la
falta de respeto hacia los ciudadanos y turistas de la isla de
Ibiza. Si no se amplían los recursos el tiempo de reacción y de
llegada al suceso será ampliamente mayor”. Això no ho diu el

Partit Popular, això ho diuen els tècnics de les ambulàncies
d’Eivissa.

És una qüestió de seguretat i de protegir vides humanes. És
increïble i demostra molt poca sensibilitat cap a Eivissa aquesta
decisió de retallar el servei i que aquí alguns grups
parlamentaris donin suport a aquesta decisió de la Conselleria
de Salut.

Ahir la consellera Gómez deia que el Partit Popular
presenta iniciatives que si governàs no faria, que només les
presenta perquè som a l’oposició. Comunitats autònomes on
governa el Partit Popular reparteixen a les farmàcies mascaretes
de forma gratuïta. Aquí, amb el Partit Socialista, no.

El servei d’aquesta ambulància es va iniciar el 2012 amb el
Partit Popular, ara el Partit Socialista se’l carrega. Per tant,
lliçons de retallades i coherència de diputades del Grup
Socialista cap ni una.

Sembla mentida que diputades eivissenques votin en contra
d’aquesta proposta. Estaria bé, Sra. Fernández, que fes alguna
proposta en positiu per a l’illa d’Eivissa. El seu
desconeixement del nord d’Eivissa és evident, fa una setmana
que l’activitat turística s’ha iniciat a aquesta zona. A costa de
retallar el servei d’ambulància d’Eivissa i Menorca han ampliat
el de Mallorca, això és un greuge comparatiu, a més de tractar
els ciutadans de la resta d’illes com a ciutadans de segona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 8544/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es produeix un empat, per tant, hem de repetir una altra
vegada la votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de tornar repetir una tercera votació. Per tant, 

Vots a favor?

 



SALUT / Núm. 30 / extraordinari / 22 de juliol de 2020 477

Vots en contra?

En conseqüència, queda a disposició de la Mesa perquè a
través de la presidència la puguin elevar a ple, quan així ho
considerin, la PNL RGE núm. 8544/20, relativa al servei
d’ambulància a Sant Joan de Labritja.

Abans d’acabar, vull dir-los que, bé, que agafem, la setmana
que ve no farem Comissió de Salut, que agafem tots molta
força per al següent termini de sessions i que la societat espera
que a través de la política, doncs, siguem útils per a la societat.
Per tant, ànims i força. 

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