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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, Carlos Saura substitueix Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en
les proposicions no de llei RGE núm. 12634/16, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a institucions
penitenciàries, i RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12634/16, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
institucions penitenciàries.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 12634/16,
del Grup Parlamentari Podem, relativa a institucions
penitenciàries, té la paraula la diputada Sra. Marta Maicas, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, dir que la Constitució Espanyola
del 1978 garanteix, en el seu article 14, la igualtat de tots els
espanyols davant la llei sense que pugui prevaler discriminació
alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social; així
mateix, en el seu article 43 es determina el dret de tots els
espanyols a la protecció de la salut atribuint als poders públics
les competències per organitzar i tutelar la salut pública, a
través de mesures preventives i de les prestacions i serveis
necessaris.

Per la seva banda, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, estableix com a criteri d’aquests drets la prestació d’una
atenció integral de la salut procurant alts nivells de qualitat
degudament avaluats i controlats.

Respecte de la població penitenciària, l’article 208 del
Reglament penitenciari, Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer,
preveu, respecte de les prestacions sanitàries, que a tots els
interns, sense excepció, se’ls garantirà una atenció medica i
sanitària equivalent a la dispensada al conjunt de la població;
així mateix, tindran igualment dret a la prestació farmacèutica
i a les prestacions complementàries bàsiques que es derivin
d’aquesta atenció.

Això no obstant, es produeixen múltiples deficiències que
provoquen la falta d’equitat en l’assistència sanitària de les
persones preses que es veurien minimitzades si s’hagués aplicat
la disposició addicional sisena de la Llei 16/2003, de 28 de
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que
s’expressa com segueix: “Els serveis sanitaris dependents
d’institucions penitenciàries seran transferits a les comunitats
autònomes per a la seva plena integració en els corresponents

serveis autonòmics de salut. A aquest efecte, en el termini de
devuit mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i
mitjançant el corresponent reial decret, es procedirà a la
integració dels serveis sanitaris penitenciaris en el Sistema
Nacional de Salut, conforme al sistema de traspassos establerts
pels estatuts d’autonomia.”

Mentre la referida Llei 16/2003 va entrar en vigor el 30 de
maig del 2003, la transferència va haver de fer-se efectiva
abans de l’1 de desembre del 2004. Aquesta mesura és una
necessitat urgent i requisit ineludible per aconseguir l’equitat i
normalització de la sanitat penitenciària.

Això no obstant, hi ha hagut una pràctica paràlisi d’aquesta
transferència necessària de la competència, per la qual cosa
aquests provoquen la presentació de la següent proposició no
de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Govern que, en compliment de la Llei 16/2003, de 28 de maig,
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, es
procedeixi a les negociacions oportunes per a l’assumpció de
la sanitat penitenciària pels serveis de salut de les Illes Balears
de manera immediata.”

Bé, respecte de les esmenes presentades, dir que de les tres
esmenes que ha presentat el Govern, acceptarem la primera
esmena, però amb una transacció en el nostre redactat, i
explicaré per què. Nosaltres volem que consti que fem complir
la Llei 16/2003, per una banda, i per altra banda, tenint en
compte que fa poc s’ha aprovat també la mateixa proposició no
de llei al Senat, i ha estat aprovada, pensem que és important
s’acompleixi aquesta llei.

No podem donar sortida a la resta d’esmenes perquè el que
no volem és que es facin mitges tintes, és a dir, si hi ha una llei
hem d’intentar per totes fer-la acomplir, per això acceptarem
una transacció en la primera, tenint en compte que farem
l’impossible perquè aquest compliment d’aquesta llei sigui
transferida amb el finançament corresponent. I això sí que ens
sembla important.

És tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Correspon ara intervenir, per
defensar les esmenes RGE núm. 15485/16, 15486/16 i
15487/16, que han subscrit els Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, ara correspon parlar,
pel Grup Parlamentari Socialista, a la diputada Sra. María José
Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president, bones tardes a tots. Efectivament,
hi ha una llei que obliga a aquesta transferència de la sanitat
d’institucions penitenciàries, però ara mateix aquesta
competència és de l’Estat, és del Ministeri d’Interior i no està
transferida. És clar, quina és la situació actual en aquest sentit?

El Servei de Salut de les Illes Balears col·labora i dóna
assistència la qual després s’ha de facturar al Ministeri de
l'Interior. El Govern de les Illes Balears i concretament la
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Conselleria de Salut, en particular, crec que ha deixat de
manifest que li preocupa, i molt, el conjunt de l’atenció
sanitària de totes les persones i igualment de les persones
ingressades a institucions penitenciàries.

Com s’actua ara mateix? Doncs, l’Hospital Universitari Son
Espases, aquí a Balears, tracta els pacients que acompleixen els
requisits i necessiten aquesta assistència, amb la qual cosa no
es tracta ara mateix d’un problema assistencial sinó de com
s’articula aquesta feina amb les dues administracions i qui paga
els tractaments en el cas que se’ls hagi de subministrar
medicació o les atencions que siguin necessàries.

En aquest sentit, hem presentat, conjuntament, amb MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca, tres esmenes, a què ja ha fet
referència la portaveu del grup proposant, perquè entenem que
òbviament és una obligació legal i s’ha de dur a terme aquesta
obligació d’aquesta transferència de les competències de la
sanitat penitenciària, però, òbviament, aquesta transferència ha
de venir necessàriament acompanyada de la suficient dotació
econòmica i d’un correcte finançament, perquè, del contrari no
es podria assumir i del contrari aquest servei no es donaria de
forma correcta, com s’ha de donar.

Mentre aquesta transferència no es dugui a terme, perquè ja
tenim confirmat quin és el Govern que hi ha a Espanya ara
mateix, i ja sabem quines són les reivindicacions que des
d’aquestes Illes fa actualment el Govern de les Illes, que és
precisament aquest correcte finançament, a les altres dues
esmenes havíem proposat un règim transitori fins que no es
tenguin aquestes competències transferides: la primera és que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a
garantir aquesta necessària assistència sanitària als interns dels
centres penitenciaris de les Illes Balears”, perquè encara és
competència i obligació seva mentre no es produeixi aquesta
transferència.

I per altra banda, per tal que aquesta qüestió de concreció
de les competències no perjudiqui o no vagi en perjudici dels
interns a centres penitenciaris, havíem proposat una tercera
esmena, en el sentit que s’instés el Govern de les Illes Balears
a establir, i ho diu clarament, en tant no s’hagi produït aquesta
transferència, un conveni de col·laboració en matèria sanitària
entre el Ministeri de l'Interior i la Conselleria de Salut per
garantir el dret a la protecció de la salut i a la prestació
d’assistència sanitària a la població interna dels centres
penitenciaris de les Illes Balears. Perquè, si no, realment se’ls
dóna aquesta prestació, però després el Govern balear ha de
facturar a Madrid, i crec que amb un conveni, dins el marc de
garantia que dóna un conveni, aquesta prestació i aquest dret
que té la població interna dels centres penitenciaris quedaria
molt més garantit.

Per tant, nosaltres mantenim les tres esmenes, malgrat, bé,
ja la portaveu del grup proposant, ha anunciat que només
acceptaria la primera amb una transacció en el sentit d’incloure
la referència a la Llei 16/2003.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Reus, per
un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, nosaltres subscrivim les esmenes
que ha presentat la Sra. Camps.

El que ens proposa Podem amb aquesta proposició no de
llei és el compliment d’una disposició legal que es troba en
vigor d’ençà l’any 2003, per tant ja fa... havia de ser efectiva
abans de primer de desembre del 2004, però parlam de 12 anys
de retard en el compliment d’aquesta disposició; és a dir que no
és un fet aïllat, perquè dins l’Estat espanyol, crec que, a
excepció de Catalunya i el País Basc, no consta que s’hagi
transferit aquesta competència a cap altra autonomia. Per tant,
no és una situació aïllada.

Creiem que aquesta previsió que té la llei té tot el seu sentit,
perquè si aquesta atenció sanitària estigués més integrada dins
el conjunt de l’atenció sanitària del sistema autonòmic hi hauria
una major sinergia i un funcionament crec que millor. El que
nosaltres creiem necessari, perquè estam escalivats amb els
processos de... o el que ha passat històricament amb les
transferències de competències, que aquesta competència
vengui dotada adequadament, i creiem que no sobra dir-ho i
explicar-ho, i per això hem subscrit la primera esmena que,
bàsicament, el que vol fer és aquest incís que vengui dotada
adequadament.

D’altra banda, si parlam d’una competència que s’havia de
cedir i parlam de fa dotze anys, i davant aquest fet i el fet que
només s’hagi produït aquesta cessió a dues autonomies, tot ens
fa pensar que, per molt bona voluntat que tengui aquest
Parlament i aquest Govern de les Illes Balears, no sembla que
hagi de ser una cosa imminent aquestes transferències. I
mentrestant tenim una sèrie de relacions entre el sistema
sanitari autonòmic i el sistema sanitari penitenciari que es duen
a terme i es dóna una atenció adequada, com deia la Sra.
Camps, però que hi pot haver conflictes, hi pot haver conflictes
i, de fet, n’hi ha hagut a moltes altres autonomies i disputes
sobre qui s’havia de fer càrrec sobre determinats tractaments
han acabat als tribunals, normalment condemnant a Institucions
Penitenciàries a pagar, però Institucions Penitenciàries ha
recorregut, sempre que ha pogut, aquestes sentències.

Per tant, el punt tercer que proposam crec que no sobra, de
fet crec que és necessari un conveni perquè d’aquesta manera
hi hauria més garantia i es clarificaria qui s’ha de fer càrrec de
cada tractament, com s’ha de dur a terme, vull dir que
facilitaria també els protocols i ser conscients cadascú de quina
part li toca entre les dues administracions. Per tant, creiem que
és una aportació interessant.

En qualsevol cas, com ja he dit al principi, com que del que
es tracta al final és de... la proposició no és res més que
demanar que s’acompleixi una previsió legal que es troba en
vigor ja des de fa dotze anys, evidentment donarem suport a la
proposta.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patrícia Font té la
paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, entenem que s’ha d’acomplir la
legislació estatal, però el cert és que ni l’Estat ni les comunitats
autònomes no han fet res per iniciar aquesta transferència de
salut en sanitat penitenciària.

Com no pot ser d’una altra manera, creiem fermament en el
dret a l’assistència sanitària de tots els ciutadans i som
conscients de les dificultats que existeixen amb la sanitat
penitenciària. Ara bé, hem de garantir-nos un bon finançament
d’aquesta transferència, perquè, si no, és impossible per a
aquesta comunitat acceptar-la.

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta PNL si accepten
l’esmena que hem presentat, perquè volem deixar palesa
aquesta necessitat d’aquesta bona dotació econòmica. I com ja
han dit els altres companys que m’han precedit, les altres
esmenes eren per establir aquest règim transitori, perquè quedi
ben clar què, qui i com es reparteix aquesta responsabilitat de
la qual no volem defugir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara el torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una proposta que s’ha
debatut moltes vegades i això realment ens planteja l’efectivitat
d’uns acords parlamentaris, sobretot quan són tan clars i tan
unànimes com aquest; hauria d’arribar el dia que els acords
parlamentaris, quan són tan repetits, doncs efectivament
s’acomplissin i deixassin de ser recaditos a la madre superiora
i haguessin de ser d’obligat compliment d’un temps determinat,
perquè realment mantenim una situació irregular.

Però aquesta proposició no de llei té una petita diferència
respecte d’altres que he pogut consultar i és que insta el Govern
balear; és a dir, es reconeix, per tant, el fet passiu que hi ha
hagut des de moltes comunitats autònomes en el compliment
d’aquests acords.

Si començam a veure com es va produir tota aquesta decisió
d’assumir la transferència, podem començar dient que va haver-
hi a l’època del Partit Popular, 96-99, PNL que instaven que es
fes aquesta transferència a través d’una llei. Tot això es va
reforçar amb el Ple del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut que va aprovar el juny del 2001 que les
comunitats autònomes iniciassin la coordinació amb el
Ministeri d’Interior, el Ministeri d’Administracions Públiques
i el Ministeri de Sanitat i Consum i els estudis pertinents per a

l’avaluació de la conveniència d’assumir les competències en
sanitat penitenciària, parlam de l’any 2001.

I així, a l’any 2003, amb el Govern del Partit Popular, es va
fer la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, que, a la seva disposició addicional
sisena, parlava d’integració del servei sanitari penitenciari a les
comunitats autònomes. Així, amb aquesta llei, doncs es
plantejaven i s’invocaven la Constitució, la Llei general de
sanitat, el Reial Decret de 9 de febrer, la Llei 16/2003, el
Comitè del Consell d’Europa i fins i tot s’arribaven a anomenar
una sèrie de situacions que feien que existís aquesta diferència
quant a estructura sanitària d’institucions penitenciàries i
estructura sanitària a nivell comunitari, i així es parlava de la
diferència que existia quant a la incidència d’alguna malaltia,
com per exemple malalties mentals o alguna malaltia
infecciosa, com és el VIH; es parlava també de la tuberculosi,
parlam d’una diferència respecte del que hi havia a les
institucions penitenciàries i del que hi havia a l’ambient
comunitari.

Així doncs quedava clar que era necessària aquesta
transferència.

Aquesta llei la qual, com dic, va ser feta el 2003, va tenir la
continuïtat amb el Govern del PSOE, on es varen posar en
marxa una sèrie de grups de treball per estudiar, a través d’una
ponència tècnica bilateral -i s’ha de dir que només varen
respondre a aquesta ponència dues comunitats autònomes, la
comunitat autònoma de Castella i Lleó i la comunitat autònoma
d’aquestes Illes Balears. Per tant, d’aquí la importància de
dirigir-se, amb aquesta PNL, al Govern balear, perquè fins al
2008 doncs realment no s’havia col·laborat, hi havia una certa
reticència que s’acceptassin aquestes competències, i tal vegada
sigui i tal vegada fos pel tema del finançament.

Així, en el 2008, el Partit Popular també va presentar una
PNL en el sentit d’instar el Govern al compliment de la Llei
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, per procedir a les negociacions oportunes
per a l’assumpció de la sanitat penitenciària pels serveis de
salut de les diferents comunitats autònomes, amb un afegit, que
és garantir-los el finançament suficient per a la seva gestió. Va
ser una PNL que es va presentar tant pel Partit Popular com per
Esquerra Republicana, Esquerra Unida, Iniciativa Els Verds, i
que es va aprovar per unanimitat.

Des de 2008 pràcticament no hi ha hagut molts de
moviments en aquest sentit, únicament hi ha hagut la
transferència de l’assistència penitenciària del País Basc al
Servei Basc de Salut; clar, la diferència és que les dues
competències eren del mateix País Basc. I darrerament una
altra PNL a la Comissió de Salut d’Andalusia el dia 2 de juny
de 2016, on a través del debat d’una sèrie de problemàtiques
sobre la població reclusa en l’afectació sanitària, en el punt 3
es va aprovar també per unanimitat una vegada més, una
vegada més, la integració del sistema penitenciari dins el
Sistema Andalús de Salut. 

Per tant pensam que, a aquesta esmena que Podem ha
acceptat, nosaltres hi donarem suport perquè introdueix un
plantejament que ja recollien altres PNL i que realment toca un
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punt important i que pot haver estat l’entrebanc que tenint una
base legal les comunitats autònomes no hagin intervingut d’una
forma clara dins aquesta acceptació de competència, i per tant
sí que pensam que allò bàsic per tenir una competència és
poder-la exercir com Déu mana i realment, si no es tenen sous,
difícilment es poden complir els objectius corresponents.

I quant a les altres dues esmenes que han estat rebutjades jo
també crec que, bé, o ens decidim a actuar sobre una via que és
la de la transferència, o allò altre tots sabem que si es comencen
a posar convenis possiblement es cronifiqui, i al final no es
parli d’aqueixa transferència si els problemes se solucionen
d’una altra manera.

Per tant donàvem suport a la PNL de Podem, i també hi
donarem suport amb aquest afegit de l’esmena que s’ha
presentat avui.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon al Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats,
efectivament el traspàs de competències d’Institucions
Penitenciàries està pendent des de l’aprovació de la Llei
16/2003, que fixava 18 mesos de termini per fer efectiu el
traspàs. Malgrat això a dia d’avui, tretze anys després, encara
no s’ha produït el canvi de gestor a nivell global, exceptuant el
cas de Catalunya i el País Basc. 

Des d’El Pi sempre hem defensat una postura a favor del
traspàs de competències que ens permeti administrar i gestionar
les coses d’aquí des d’aquí. De fet d’ençà que va començar
aquesta legislatura ens hem postulat a favor del traspàs de
competències, i per posar un exemple, en el tema de gestió dels
nostres ports. Pensam que la gent que viu a les Illes Balears, fa
feina aquí i paga els seus imposts aquí coneix millor que ningú
la realitat d’aquestes quatre illes, i per això és aquí on s’han de
gestionar aquests temes.

D’altra banda no només és una qüestió de justícia sinó
també de ser pràctics. Quantes vegades ens hem trobat amb
entrebancs per solucionar problemes perquè hem hagut d’anar
a Madrid a demanar que els arreglassin? Quant de temps
tardam de més a resoldre tot tipus de situacions que si es
poguessin resoldre aquí farien molta més via? És idò una
qüestió de justícia i de coherència, i per tant donarem el nostre
suport a aquesta iniciativa.

Pel que fa a les esmenes que s’han presentat nosaltres ho
haguéssim aprovat amb les tres esmenes, però la primera
consideram que és la més important, perquè si hi ha un traspàs
de competències ha de venir ben dotat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos también
apoyaremos esta propuesta y la apoyaremos con las
proposiciones que hace el grupo de Podemos. También me
gustaría comentar que efectivamente este traspaso no solamente
mejorará la asistencia, sino que también mejorará las
condiciones de los médicos que ahora dependen del Ministerio
del Interior, ya que pasarían a ser personal del ib-salut, i podría
ser también ventajoso para su carrera profesional.

Igualmente quiero comentar que la motivación, cuando
introducen que se producen múltiples deficiencias, a mi me
gustaría un poco rebajar esas múltiples deficiencias, me parece
exagerado. Nosotros nos hemos puesto en contacto, y yo creo
que los internos disponen de la atención médica en las
prisiones; cuando es necesario son trasladados a Son Espases
para recibir atención hospitalaria, tienen consultas en
ambulatorio de Atención Primaria especializada del ib-salut, y
comunes a cualquier otro ciudadano de nuestra comunidad. De
hecho así lo corrobora la legalidad que ha expuesto: la
Constitución Española, la Ley general de salud y el Reglamento
penitenciario. Sí que es verdad que quizás se puedan ampliar
los servicios que puedan tener, pero que la asistencia la tienen
correcta.

Igualmente apoyamos la proposición. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Així ara pertoca la
intervenció del grup parlamentari proposant per fixar posició i
assenyalar si accepta les esmenes. Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Val, en un principi vull agrair a tots
els grups parlamentaris el seu suport. Acceptem la transacció,
en un principi. Si volem que llegeixi com ha quedat el punt, ara
li passaré el redactat, que el tenc escrit, però quedaria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir la Llei 16/2003, de 28 de maig, de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i que es
procedeix a iniciar les negociacions oportunes amb el Ministeri
de l’Interior per al traspàs de les competències de la sanitat
penitenciària, que s’ha de produir amb la suficient dotació
econòmica de la mateixa i un correcte finançament”. Quedaria
així.

Idò moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si ho he entès bé, Sra. Maicas, el que es fa és començar
amb la seva redacció fins que arriba a “procedeixi”, i després
continua amb “iniciar” de l’esmena.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Exactament, sí, “...i iniciar”, i continuarem amb l’esmena
del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I les altres dues no les accepta?

Procedim a la votació, vots a favor d’aquesta esmena
transaccionada?

Vots en contra? No n’hi ha.

I abstencions, no n’hi ha. 

Per tant podem donar..., tenim 13 vots a favor i cap
abstenció i cap vot en contra.

I per tant queda aprovada aquesta Proposició no de llei
RGE núm. 12634/16.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13423/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat SAMU-
061 a Santa Eulària des Riu.

Ara passam, a continuació, al debat de la Proposició no de
llei RGE 13423/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, i per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Tania Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Bona tarda, diputats, diputades. El
passat 9 de març de 2016, a la Comissió de Salut del Parlament
de les Illes Balears, es va presentar una proposició no de llei
des del Grup Parlamentari Popular defensada pel Sr. Diputat
Vicent Serra, la qual instava el Govern de les Illes Balears a
dotar l’illa d’Eivissa d’una tercera unitat de SAMU-061 en base
al municipi de Santa Eulària des Riu. A la citada proposició no
de llei es va presentar una esmenta a la totalitat del text. El seu
contingut era el següent: “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 per a l’illa d’Eivissa, que reforci el municipi
de Santa Eulària principalment els mesos d’estiu”. Aquesta
proposició no de llei va ser aprovada per unanimitat amb el text
esmentat.

El dia 1 de juny de 2016 es va dotar el municipi d’aquesta
unitat de SAMU, però des del 31 d’octubre aquest servei s’ha
deixat d’oferir als ciutadans d’Eivissa. No és de justícia deixar
els residents del nord d’Eivissa sense aquesta atenció
d’urgència i emergència, bàsica per disminuir la
morbimortalitat i el risc de seqüeles de la població. Per tot això
el Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició no
de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir durant tot l’any la unitat del SAMU-
061 en base al municipi de Santa Eulària des Riu per fer front
a les emergències de la població del nord de l’illa d’Eivissa.”
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. S’ha presentat una esmena, RGE
15484/16, del Grup Parlamentari Socialista, i per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir que
presentam aquesta esmena essent molt conscients que la
proposició que presenta el Partit Popular té tot el seu sentit i és
de justícia poder reclamar, conservar i que ha funcionat al llarg
de l’estiu es pogués estendre al llarg de tot l’any, però també
consideram que els recursos d’una comunitat són limitats, no
són ilAlimitats, i com a tal limitació que tenen les coses s’han
d’estudiar bé. 

Dins la lectura que ha fet la Sra. Marí de la seva proposició
no de llei, ha fet tal qual el que diu aquesta PNL, però només
ha modificat que es va aprovar fins el 30 de setembre aquest
servei, des del mes de juny, però sí que és cert que s’ha donat
el servei fins al 31 d’octubre, com ha dit la Sra. Marí.

Una vegada es presenta aquesta proposta el que hem de fer
és estudiar-la bé. Té sentit que hi hagi aquest servei al llarg de
l’hivern? Tendrà una utilització suficient i correcta tenint en
compte quin és el termini que es dóna a Eivissa per a aquest
tipus de servei, allà on tots sabem que el menor temps de servei
a les Illes es dóna a Formentera per una qüestió de grandària,
però el segon millor temps es dóna a l’illa d’Eivissa?

Nosaltres amb aquesta esmena l’únic que proposam és que
es demani al servei quina és la previsió de servei, si és suficient
com per dotar-la durant tot l’any d’aquesta unitat. 

En principi el que veiem és que aquest allargament d’un
mes ja ha suposat una baixada, un descens molt gran del servei
respecte del que hi ha hagut a l’estiu. El que es demana és fer
un estudi de si té sentit o no té sentit mantenir-lo al llarg de tot
l’any, entre altres coses perquè la conselleria ja ha augmentat
el servei amb dotació de personal en el centre de salut de Santa
Eulària i s’ha augmentat reforçant-lo amb un metge i una
infermera des de les cinc i mitja de la tarda fins a les dotze de
la nit de dilluns a dijous; els divendres, caps de setmana i
festius ja hi estava fins a les deu de la nit, i ara s’amplia fins a
les dotze de la nit. Això és un servei molt demanat pel nord de
l’illa d’Eivissa i per Santa Eulària i, bé, feia molts anys que es
demandava això i s’ha posat 

Amb aquesta esmena, què volem demanar nosaltres, què no
es faci el que vostès demanen? No, i tant, si s’ha de fer, s’ha de
fer el que demanam, un estudi que ens digui si fa falta o no fa
falta, però que ens ho diguin els propis professionals. Si
evidentment els professionals ens diuen que hi haurà una
demanda important i que té sentit posar aquest servei i tant que
hem de reclamar des del Parlament a la conselleria que es doni
aquest servei més mesos al llarg de l’any o durant tot l’any si fa
falta. Ara, si ens diuen que no és necessari, que amb el servei
que es dóna a la resta de l’illa, perquè vull recordar que la
conselleria o salut no dóna servei a municipis concrets sinó que
dóna servei per a tota l’illa i en aquest moment ja hi ha una
unitat durant tot l’any tant a Vila com a Sant Antoni. Fins ara

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613423
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havia tengut sentit en els mesos d’hivern, en els mesos d’estiu
sí que era necessari reforçar el servei a la zona nord de l’illa, i
amb la proposició que es va presentar en el mes de març, en el
mes de març?, sí, en el mes de març passat vàrem aprovar tots
i la conselleria va posar aquest servei al llarg de l’estiu, bé,
l’únic que demanam és que ens ho estudiem bé, perquè igual
que podem demanar una UVI mòbil a un altre municipi en
podríem demanar un altre, i això no tendria límit.

Quants de municipis a Mallorca podrien demanar tenir una
UVI mòbil i llavors no es donaria el mínim de serveis
necessaris perquè es pogués donar un servei correcte dins les
possibilitats que tenim.

Per tant, Sra. Marí, li demanaria que entre tots puguem
demanar que es faci aquest estudi i si d’aquí un mes, dos mesos
ens diuen que té sentit dotar-la de més temps tiram endavant i
li demanam i li exigim a la conselleria que ho faci. Però si ens
diuen des del servei que no és necessari, doncs que no perdem
recursos que tal vegada siguin necessaris per a altres coses. Res
més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com ha dit
Xico Tarrés, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, els
pressuposts de la comunitat són limitats. Des del Grup
Parlamentari Podem volem prioritzar els recursos i la petició
del Grup Socialista ens sembla coherent i apropiada solAlicitant
un estudi previ per analitzar la conveniència de la continuació
del servei. No volem continuar amb projectes o iniciatives que
posen en marxa serveis pel rèdit polític que això pot atorgar.
És, per tant, que donarem suport a la iniciativa, sempre que
s’acceptés l’esmena del PSOE.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Bé, crec que les peticions d’aquest
tipus, en aquest cas, hem de dir que, com ha dit la Sra. Marí, es
tracta d’una proposició no de llei que es va presentar en el seu
moment, pel març es va debatre, es va acceptar una esmena i,
pel que ens diuen, el Govern ha fet exactament el que va
aprovar el Parlament, i ara demanam més.

Jo crec que aquest tipus de proposicions les hauríem
d’intentar avalar amb dades, perquè si el SAMU, he cercat
informació i la veritat és que la informació que hi ha a la pàgina

web tampoc no aclareix molt com estan actualment, hi ha una
pàgina que indica com estan repartits els recursos, però per
exemple no indica quines són les unitats que estan actives
només a l’estiu.

Sí que sé, per quan es varen implantar una sèrie
d’ampliacions l’any 2014, que per exemple hi ha unitats mòbils
a Can Picafort, Portocristo, Ferreries, Magaluf, aquesta de
Santa Eulària en aquest cas, i si té sentit o no ampliar un servei
tot l’any hauria d’estar basat en el temps de resposta amb la
població que s’atén i amb un temps de resposta que s’hauria de
garantir. No que trobem que un municipi concret, perquè jo
trob que a Can Picafort hi podria ser tot l’any, per exemple, i
no hi és, que a Portocristo hi podria ser tot l’any, que a
Ferreries hi podria ser tot l’any i que a Magaluf hi podria ser tot
l’any. Quasi he estat temptat a fer una esmena que posem tot
l’any a totes i a més llocs on no hi ha hagi que també hi hagi tot
l’any. 

Per tant, crec que té sentit l’esmena del PSIB en aquest cas,
encara que jo consider que no és aquest cas concret, que
s’hauria d’analitzar si s’ha de posar una tot l’any sinó que, en
general, hauríem de tenir, aquest parlament a l’hora d’estudiar
aquest tema, hauríem de tenir un estudi del SAMU, de l’ib-
salut, un estudi que ens digués el temps de resposta mitjà,
quantes incidències hi ha que superin aquest temps mitjà per
municipis, per zones i un poc tenir aquestes dades a l’hora de
definir o estudiar quina és aquesta possible planificació de cara
a emprar recursos d’una manera eficient i que a la vegada
tothom garanteixi que és atès amb uns mínims de qualitat.
Perquè si al municipi de Santa Eulària hi ha aquesta necessitat,
i això ve avalat per les dades, jo vull ser el primer a firmar
aquesta proposta amb el Partit Popular i la vull defensar, però
si no tenim dades i no tenim una comparativa de quins són els
temps de resposta en els diferents llocs per analitzar on és més
necessari destinar-hi recursos, crec que no, crec que no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Diputada Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, com
s’ha comentat, dia 9 de març ja vàrem debatre una proposició
no de llei per dotar d’aquesta tercera unitat del SAMU a
Eivissa. Vàrem dir que era important actuar amb rapidesa
perquè s’atracava l’estiu i, de fet, va ser així i es va poder tenir
l’ambulància.

Consideram que no ha de ser una guerra de xifres, com va
passar en el debat de dia 9, i que ha de ser més senzill. És
necessària aquesta ambulància o no ho és? Jo crec que és sobre
això que s’ha de fer l’estudi i com molt bé ara el portaveu que
m’ha precedit, no només mirar-ho per ventura a Eivissa, sinó a
les altres illes, a veure la necessitat que hi ha.

Dilluns la consellera va venir a presentar-nos els
pressuposts, jo no sé si en els pressuposts..., no, no ho he mirat
amb detall, ni sé que ho pogués veure, si en els pressuposts per
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al 2017 hi havia plantejada aquesta unitat del 061. Però el que
era clar és que almanco els mesos d’estiu sí que era necessària
i, per tant, hi va ser.

Jo com dic, si s’aprova l’esmena que ha fet el Grup
Parlamentari Socialista, la votaré a favor, perquè entenc que
s’han de mirar les necessitats i no s’ha de posar, malgrat pugui
entendre que des dels municipis de vegades fan solAlicituds que
no estan massa estudiades i és la voluntat de donar solucions,
sense saber les necessitats reals que hi pugui haver o no. El que
també tenim clar és que cada temporada no ha d’arribar una
proposició no de llei d’aquestes característiques per solAlicitar
del Govern la creació d’una unitat més.

Per tant, com he dit, si s’aprova l’esmena del Partit
Socialista, ho votaré a favor i si no m’abstendré.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia
Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. A les nostres illes disposam d’un
total de 43 ambulàncies, de les quals 13 són UVI mòbils: 8 a
Mallorca, 2 a Menorca i 3 a Eivissa. Segons informació
facilitada pel director d’assistència sanitària d’ib-salut, entre els
mesos de juny i agost es van realitzar 180 serveis, és a dir, una
mitjana de 2 al dia. Aquest servei s’ha mantingut fins aquest
passat mes d’octubre i no el 30 de setembre, tal i com indica la
PNL.

Un cop conegudes aquestes dades, crec que és important
avaluar les necessitats de servei. A l’hora de valorar-los s’han
de tenir en compte altres indicadors, com són el nombre de
serveis que cobreix cada unitat mòbil i el temps de resposta. En
aquest sentit, consideram que aquestes decisions pertoca
prendre-les als responsables de l’àrea de Salut. Per açò
consideram important i coherent l’esmena del Grup Socialista,
demanant aquesta avaluació per tal que es pugui aplicar allò
que sigui realment necessari per a la ciutadania de Santa Eulàlia
i si els professionals així ho valoren, que la deixin tot l’any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sa. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno desde Ciudadanos creo que
también estamos de acuerdo en lo que se está diciendo aquí,
creemos que, si se demuestra que es necesaria esa tercera
unidad, se tiene que poner. Pero claro, cualquier servicio que
se implementa se ha de justificar su necesidad.

Bueno, esta mañana he estado hablando con la Sra. Tania
Marí, que me ha comentado que no tenían el informe, que se
estaban realizando unos estudios por parte del servicio, pero
claro, todavía no estaba el informe hecho. Por lo tanto, yo creo
que deberíamos esperar a que este estudio de casuística, de
previsiones y de tiempo de respuesta esté hecho y sobre él pues
actuar.

Por lo tanto, nosotros apoyaríamos la enmienda presentada
y nos abstendríamos en el caso de que no se aceptara.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. És el moment de la
intervenció del grup parlamentari proposant per fixar la posició
i assenyalar si accepta l’esmena. Sra. Marí.

LA SR. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Primer de tot he de dir que en el darrer
Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es va aprovar per
unanimitat de tots els grups municipals la petició del
manteniment d’aquest servei durant tot l’any. Parlam d’un tema
transcendental, d’un servei vital, i no només per al municipi de
Santa Eulària des Riu, sinó també per al municipi de Sant Joan
de Labritja i altres indrets del nord-oest d’Eivissa, que queden
per sota de la mitjana de temps d’atenció urgent, a pesar dels
esforços de tots els professionals que hi intervenen. 

Com ja he dit, aquesta atenció d’urgència és bàsica per
disminuir la morbimortalitat i risc de seqüeles de la població.
És un servei vital, bàsic que ha perdurar durant tots els mesos
de l’any, sense deixar els residents d’aquest municipi per sota
de la mitjana d’atenció urgent. 

Finalment, agrair l’interès per part del Grup Parlamentari
Socialista, amb la presentació de l’esmena i a la resta grups per
donar-li suport, però aquest grup no pot acceptar-la. Ens consta
que s’han desenvolupat diverses enquestes i informes des del
Centre de Salut de Santa Eulària, on defensen que és molt
necessari aquest servei durant tot l’any.  Els residents d’Eivissa
mereixem una tranquilAlitat, estar coberts en tot moment. A dia
d’avui la recuperació econòmica és evident, per això hem de
deixar de tenir alguns serveis precaris i millorar la qualitat de
vida dels eivissencs.

Encara que l’estiu s’hagi acabat, hi ha carreteres que
segueixen saturades, provocant un retard en el temps d’actuació
quan l’ambulància ha d’acudir des de Vila o Sant Antoni a la
zona nord de l’illa. La temporada s’ha allargat, hi ha turisme
d’IMSERSO, Setmana Santa, hotels rurals. Tots aquests factors
fan que la població en temporada baixa segueixi sent elevada.

És una llàstima que, una vegada més, a Eivissa el PSOE i
Podem Guanyem voti en un sentit i a Mallorca canviïn de
criteri. De genolls no es defensa Eivissa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. O sigui, s’ entén que no accepten
l’esmena.

Passam a la votació literalment, tal com està a la proposició
no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada per 4 vots a favor; 6 vots
en contra i 3 abstencions.

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I esgotat el temps de l’ordre del dia d’avui, no havent-hi
més assumptes, s’aixeca la sessió.
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