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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputades, començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, els vull demanar si hi ha alguna

substitució. No.

Proposició no de llei RGE núm. 2451/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç del 061 a

Eivissa.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia consistent en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2451/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reforç del 061 a Eivissa. Per

defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Vicent Serra, per

un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Servei d’Atenció Mèdica

Urgent 061 és un servei imprescindible dins l’equipament

sanitari d’una comunitat, és l’encarregat de donar la primera

atenció d’urgència a les persones que ho requereixin i, per tant,

és bàsic per disminuir la morbiditat i el risc de seqüeles de la

població beneficiària.

A Balears la implantació i la seva ampliació ha estat

progressiva des de la seva creació el novembre del 1992, el

tercer 061 creat a nivell nacional i que amb el temps ha anat

ampliant cartera de serveis, àrea de cobertura de Balears i el

nombre de recursos terrestres i aeris, i es continua treballant per

seguir aquesta ampliació a totes les illes. De fet, s’ha anunciat

per la consellera un augment de recursos a Menorca i Mallorca,

a Menorca s’ha ampliat el temps de vol de l’avió ambulància

24 hores al dia, passant de 12 a 24 hores, i a Mallorca s’ha

implementat una nova base a Campos, per a la zona de Llevant-

Migjorn, com a evidència de l’augment de la demanda. I així

ho demostren les estadístiques assistencials anuals en

progressiu augment de xifres el 2015 respecte del 2014 en el

nombre de cridades de telèfon, en intervencions amb suport

vital bàsic i suport vital avançat, en intervencions amb aeronau

i en transport sanitari no urgent. I que per a l’any 2015

comptabilitzen la gestió de 135.467 incidències a Balears, entre

altres dades, de les quals 116.736 varen precisar mobilització

de recursos assistencials.

Però la distribució per illes d’aquestes xifres evidencien un

desequilibri assistencial d’aquest servei a l’illa d’Eivissa, així

veim que Mallorca ha tingut 104.076 incidències de les quals

48.429 varen precisar mobilització de recursos; a Menorca,

9.813 incidències amb 8.684 de mobilitzacio de recursos; a

Eivissa, 18.676 incidències amb 16.895 de mobilització de

recursos, i a Formentera unes 1.800 i 1.474, respectivament. 

Per tant, en relació amb les xifres de mobilització de

recursos veim que per a l’illa d’Eivissa suposa la cinquena part

de les xifres de Mallorca, el doble de les prestades a Menorca

i onze vegades la xifra de l’illa de Formentera. Així del total

d’incidències en mobilització de recursos, un 75,75%

corresponen a Mallorca, un 7,5% a Menorca, un 1,2% a

Formentera, però un 14,5% correspon a l’illa d’Eivissa. 

Per altra part, aquest servei a l’illa d’Eivissa actualment es

presta a dues unitats amb base a Vila i a Sant Antoni i queda

una part de l’illa per sota de la mitjana del temps d’atenció

urgent, a pesar dels esforços de tots els professionals que

intervenen en cas de requerir-se l’assistència medicalitzada de

forma immediata.

Per tot això, es proposa que el Parlament insti el Govern

balear a la dotació per a l’illa d’Eivissa d’una tercera unitat del

SAMU 061, amb base al municipi de Santa Eulària, i que sigui

efectiva, com a màxim, el mes de maig d’aquest any.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions

correspon, en primer lloc, al Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, i a causa de l’absència de la Sra. Seijas, el Grup

Parlamentari Podem vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No, no farem ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel Busquets, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Arran de la meva condició de

portaveu de les comissions de Salut i d’Educació, puc observar

com el Partit Popular fa unes proposicions no de llei que

persegueixen el bé comú, per la qual cosa els vull felicitar. Així

i tot, a l’exposició de motius no són del tot fidels a la realitat i

a més tenen una... ofuscació -tal vegada la paraula és un poc

dura- a posar terminis de temps molt restrictius en l’execució

dels objectius expressats a les seves iniciatives. Ja ho vaig dir

en alguna tertúlia de mitjans de comunicació, que pens que és

el Govern el que marca els seus tempos, per això governa, i no

pertoca al Parlament la decisió en totes les condicions de la

gestió.

A més, a l’exposició de motius hi ha una sèrie d’errors o

faltes a la veritat que cal tenir en compte. Pel que fa al temps

mitjà d’arribada des de l’alerta fins a l’atenció, després de

Formentera, que és la que té la mitjana més... positiva, les

unitats mòbils d’Eivissa ocupen els llocs amb millors temps de

resposta, en conjunt Eivissa és l’illa que dóna una resposta més

ràpida a les emergències. Actualment la cobertura a l’illa

d’Eivissa consisteix en set unitats de suport vital, dues de les

quals és avançat i cinc amb suport vital bàsic.

En el conjunt de les Illes Balears hi ha un total d’onze

ambulàncies de suport vital avançat.

Pel que fa a l’activitat, cadascuna de les unitats de servei de

suport vital avançat a Eivissa realitza una mitjana de 1.400
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actuacions anuals i les de servei bàsic 2.500, mentre que a

Mallorca se’n realitzen 1.700 d’avançat i 2.700 de bàsic.

Des del Servei de Salut i la gerència del 061 es treballa en

l’anàlisi permanent de les necessitats per millorar l’assistència

en el conjunt de les Balears i també a Eivissa.

La idea és dotar la zona de Santa Eulàlia d’una unitat de

servei de suport vital avançat durant els mesos d’estiu, per

reforçar la unitat de suport vital bàsic que ja presta el seu servei

a la zona i que va realitzar un total de 1.940 serveis durant

l’any 2015.

Cal tenir en compte que els recursos no són d’un únic

municipi, sinó que són de tota l’illa i, en aquest sentit, es troben

les bases assistencials que estan ubicades a totes les illes i des

de les quals es mobilitzen els recursos per cobrir tots els

serveis.

Així i tot, compartim la necessitat que pateix l’illa sobretot

els mesos d’estiu i, sabent que el concurs actual vigent no

contempla la possibilitat d’incrementar aquesta unitat que es

demana a la proposició no de llei del Partit Popular, hem

presentat, conjuntament amb Podem, amb MÉS per Menorca

i amb el PSIB, l’esmena, perquè dins el nou concurs sí que s’hi

pugui incloure.

Per tant, aquesta esmena que presentam parla que “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incloure dins les bases del nou concurs de transport

sanitari urgent la dotació d’una tercera unitat de SAMU 061 per

a l’illa d’Eivissa, que reforci el municipi de Santa Eulàlia,

principalment els mesos d’estiu.”

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Correspon al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, l’Hble. Sra.

Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En aquesta

esmena tant Gent per Formentera com El Pi també hi prenen

part, cosa que ara mateix no han dit, però no passa res. 

A veure, jo crec que el fons de la proposició no de llei és el

que importa i és la necessitat que hi hagi una tercera unitat a

l’illa d’Eivissa del SAMU 061, sobretot crec que els mesos

d’estiu on a l’illa hi ha molta gent i, sincerament, és més

necessari, crec que és important que es dugui a terme.

Per ventura, al que nosaltres hem donat suport amb aquesta

esmena és que... si no pot ser el mes de maig i és al juny crec

que el que importa és que dins les bases del concurs de

transport sanitari existeixi aquesta tercera unitat i que, tant...

que supòs que des del Govern se’n veu la urgència i la

importància i, per tant, d’aquí aquesta esmena.

Crec que, en definitiva, el que importa és que tan aviat com

es pugui hi hagi aquesta unitat a l’illa d’Eivissa, sobretot de

reforç els mesos d’estiu.

No tenc res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. És cert, a Eivissa li aniria bé tenir

una altra ambulància, sobretot per als mesos d’estiu, en aquest

sentit estam d’acord amb el que proposa la PNL. Ara bé, el que

el Govern no pot fer és donar una data exacta, ja que el concurs

actual vigent no contempla la possibilitat d’incrementar aquesta

unitat que es demana.

Bé, el que anava a dir ara ja també ja s’ha comentat una

mica prèviament, amb la qual cosa ús estalviaré haver de tornar

escoltar el mateix. Només dir que sí, que donam suport al fet

que a Eivissa s’incorpori una altra unitat, però no amb els

termes de la PNL, i tot esperant que s’accepti l’esmena

presentada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspondria ara al Grup

Parlamentari Mixt, però, atesa l’absència, passam al Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que aquí hi ha una

esmena presentada per tots els grups que l’han feta

conjuntament, i aquesta esmena, en primer lloc, val a dir que

estam totalment d’acord amb el que presenta el Partit Popular.

Jo crec que no hem d’entrar a discutir xifres, aquestes poden

ser molt mentideres en funció de com es mirin o de com

s’interpretin, la realitat és que, malgrat que puguem dir, algú

pugui dir que hi ha un temps d’assistència ràpid a Eivissa, fa

falta aquesta nova unitat d’assistència avançada, una UVI, a

més de les que hi ha, entre altres coses perquè ja a la legislatura

passada es va demanar això.

I l’única diferència que hi ha a l’hora de posar-nos d’acord

amb aquest tema, és que abans sí que s’anaven fent petits

concursos del 061, o es feien per illes o es feien per a

manteniment o això, i ara es fa un gran concurs que ho

englobarà tot, des dels avions, les ambulàncies, el material

perquè això funcioni. Una empresa que concursa per posar

aquestes ambulàncies dotades de material i llavors el personal

i la gestió depèn de la conselleria. 

Fer això d’aquesta manera, ja la conselleria tendrà un

estalvi important, un estalvi molt important, més del que s’ha
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tengut mai. Però clar, s’ha de fer i s’ha de posar dins aquest

concurs. Quin és el problema que hi pot haver? Que tots sabem

que quan es fa un concurs no pots donar una data exacte,

perquè tu pretens acabar-lo en un determinat moment, però si

hi ha algun recurs, si hi ha alguna cosa que ho pugui aturar, ja

no pots complir amb aquesta data. 

En condicions normals, ens fan saber des de la conselleria

que per al mes de maig estaria, però podria ser que si hi ha

algun recurs o alguna cosa que ho retardés, doncs hagi de ser

el mes de juny o hagi de ser el mes de juliol, que esper que no.

L’important és que tenguem aquest servei, ja no enguany, sinó

que el tenguem durant molts d’anys i que l’haguem d’eliminar

per falta d’ús. No serà el que passarà desgraciadament, però

seria el que jo desitjaria, per podrir-se, que s’hagués d’eliminar.

I simplement això, dir-los que sí, que estam d’acord amb la

PNL, excepte, com han dit els altres companys i companyes

dels altres grups, amb posar una data determinada, que, si som

tots raonables, crec que ho entendrem i veurem que comenci a

funcionar en una època prudencial. Si l’any que ve tal dia com

avui estam i això no s’ha adjudicat és que qualque cosa molt

greu passa i molt malament gestionam.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula per contradiccions

i per manifestar la seva opinió respecte de l’esmena el grup

parlamentari proposant, el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Està clar que acceptam l’esmena

perquè en definitiva és l’acceptació del problema i d’una

vegada, doncs, s’intenta posar-hi una solució. Per tant,

acceptam l’esmena amb tots els seus termes.

I per suposat, vull agrair el suport a tots els grups que han

mostrat aquest suport davant aquesta necessitat expressada en

aquesta proposició no de llei i també a través de l’esmena.

Però sí que voldria fer un seguit de consideracions, sobretot

a MÉS per Mallorca que ha fet una sèrie de comentaris respecte

de la introducció; miri, jo la introducció l’he agafada de les

dades de la conselleria, vull dir que qualsevol qualificatiu que

hagin dedicat a aquestes dades, tant vostè com el representant

del PSOE, doncs són allà, ho diguin a la conselleria perquè

estan tretes de les dades de la presentació, de l’estadística del

061 de les xifres del 2015 i la comparació respecte del 2014.

Sí que es vera que coneixia aquest temps de resposta, però

és vera també que a l’illa d’Eivissa..., vostè ha fet una relació

de les mitjanes, però aquesta zona d’Eivissa sempre s’ha

mostrat molt queixosa per aquesta distància que tenen de

travessar, sobretot a l’estiu, sobretot a l’estiu, perquè suposa un

trànsit urgent a unes carreteres que estan prou saturades de

vehicles i que realment hi ha determinades zones d’Eivissa a les

quals s’arriba molt més tard, a pesar dels esforços del personal,

que a zones que són més prop dels centres de les bases. Per

això crec que, sobretot a l’estiu, fa falta una base a la zona de

Santa Eulària que ens cobreixi tot aquell temps.

Jo d’aquí sí'que voldria destacar també una altra cosa, és a

dir, he vist que ha estat una esmena presentada per tots els

grups, i bé, està bé que tots els grups donin suport a una forma

de gestió molt ràpida, molt legal i que és el tema de la

privatització i externalització de serveis. Està bé que tots d’una

vegada doncs donem suport a un concurs on, no de forma

d’assumpció dels mitjans, doncs bé vengui a de reflectir que és

un model de gestió que ha estat utilitzat per tots. I està bé que

amb aquesta signatura es ratifiqui una forma de gestió, que és

el que nosaltres parlàvem d’externalitzacions i que vostès

parlaven de privatitzacions quan parlaven d’aquest tipus de

gestió.

Per tant, a l’anterior comissió vàrem veure que vostès

estaven vostès tots a favor del copagament, quan parlàvem de

la vacuna del pneumococ, perquè no varen voler posar tampoc

cap tipus de data, i ara veiem que també estan a favor de la

privatització de serveis, com deien vostès moltes vegades, quan

es tractava de definir una externalització. Per tant, benvinguts

a la gestió generada ja fa molts d’anys i que l’únic que cerca és

la sostenibilitat del sistema. Per tant, bé.

Quant a posar terminis. Miri, el termini és per intentar que

aquest estiu estigui en marxa. Si vostès consideren que la

privatització és l’únic sistema que pot fer-se perquè això sigui

així, doncs endavant, nosaltres no tenim cap problema. I si

aquesta privatització o externalització a la qual vostès donen

suport, nosaltres l’acceptam, lògicament hem d’acceptar que

això sigui així, perquè s’ha fet així amb els altres mitjans que

hi ha respecte al 061.

I som conscients dels problemes que hi ha hagut amb els

concursos. Miri, en el cas de la radioteràpia en vaig patir un de

molt fort de problema de concurs i de retard, entre les

denúncies d’unes empreses i de l’altra, que va fer que els

terminis passessin més d’un any. I passa a moltes

infraestructures, com és el concurs de fems de l’Ajuntament

d’Eivissa; passa amb els concursos d’infraestructures posades

en marxa pels municipis i que, bé, ara es veu que les empreses

es dediquen a impugnar-se unes a les altres, i això produeix un

perjudici real als ciutadans.

Per tant, som conscient que acceptar aquesta fórmula doncs

genera, pot generar aquest retard, però així i tot crec que es fa

una passa endavant i per tant, donarem suport a l’esmena. I una

vegada més agrair el suport al fons de la PNL.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aquest president entén que el Partit Popular

accepta l’esmena que han presentat els altres grups.

Per tant, ho podríem aprovar per unanimitat o assentiment.

Idò molt bé, sense haver-hi res més, cap altre assumpte,

donam per aixecada la sessió.
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