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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 produeix
qualque substitució.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, bones tardes, Margaret Mercadal substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix María José Camps.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Laura Camargo substitueix Carlos Saura.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10133/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
servei d’ambulàncies a Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10743/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a quiròfans a
l’Hospital Mateu Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 10133/17 i
10743/17, de totes maneres aquesta segona, relativa a quiròfans
de l’Hospital Mateu Orfila, va ser retirada.

Per tant, només farem el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10133/17 que va presentar el Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del servei d’ambulàncies a Eivissa.
I per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei és una
problemàtica transmesa pel personal que treballa en aquest
servei de transport, per tant, és una proposició no de llei molt
tècnica i que realment si un d’una primera lectura no agafa un
quadrant, és molt difícil fer-se a la idea d’una forma ràpida. 

Per tant, el que vaig fer va ser posar el text de la introducció
íntegre a la PNL per poder-ho llegir i que així consti en acta.
Però no me’n aniré ni una lletra de la introducció de la PNL,
precisament per mor d’això, perquè és molt tècnica i molt
concreta.

Bé, a l’agost de 2007 a l’illa d’Eivissa existia la següent
prestació de servei d’ambulàncies. A Sant Antoni, 1 servei
d’ambulància avançat A252, i 1 suport vital bàsic T353. A
Vila, 1 suport vital avançat A251 i 2 suports vitals bàsics T350
i T351. A Santa Eulàlia, 1 suport vital avançat A253 i 1 suport
vital bàsic T352. I a Sant Joan, 1 suport vital bàsic T354.

El suport vital bàsic de Vila T351 treballa des de mitjans de
maig fins darrers de setembre o principis d’octubre les 24
hores, i d’octubre a maig 12 hores, les diürnes, des de les 8 del
matí a les 8 de la tarda.

Quan es produeix un augment de feina nocturna de l’altra
ambulància de suport vital bàsic T350, s’ha de recórrer a
ambulàncies d’altres zones per poder cobrir els serveis
d’Eivissa ciutat, el que suposa rebaixar el servei de suport
urgent a determinades zones, habitualment Santa Eulàlia o Sant
Joan. Segons sembla, a més, actualment s’està plantejant
eliminar una ambulància de suport vital bàsic a principis
d’octubre.

Aquesta situació s’agreuja més quan s’ha de realitzar un
trasllat en helicòpter o avió-ambulància, perquè
obligatòriament un suport vital bàsic T350 ha d’estar activitat
exclusivament per a aquest servei, que, en el cas d’una
derivació en avió-ambulància, pot ser d’un temps que pot
arribar a les 4 hores. S’ha de recordar que el suport vital
avançat A253 a Santa Eulàlia dóna servei des de març a
desembre, els dos inclosos, que el suport vital bàsic T352 a
Santa Eulàlia és el que cobreix tota la zona nord de l’illa i que
el suport vital bàsic T354 a Sant Joan és únicament de reforç
d’estiu, de juny a setembre. 

També s’ha de dir que la necessitat d’ambulàncies a la zona
nord ha fet que el servei d’ambulàncies de suport vital avançat
amb base a Santa Eulària s’incrementàs i s’ha fet des de març
a desembre durant l’increment d’intervencions, que segueixen
augmentat progressivament.

Tot això determina que es produeixin dèficits assistencials
durant uns mesos a l’any, pel que proposam aquests dos punts
de la proposició no de llei:

1. El Parlament insta la Conselleria de Salut que el servei
d’ambulàncies de servei vital bàsic T351 de Vila passi a estar
les 24 hores tot l’any.

2. El Parlament insta la Conselleria de Salut que el servei
d’ambulàncies de suport vital avançat A253 de Santa Eulària
passi a prestar servei els dotze mesos de l’any.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara el torn de fixació
de posicions, perquè no hi ha esmenes, correspon al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears parlar en primer lloc. Té la
paraula la Sra. Maicas.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710133
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710743
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes. Moltes gràcies, president. Bé, en relació amb
aquesta proposició no de llei és cert el manifestat pel PP,
Eivissa té una població de més de 150.000 targetes individuals
sanitàries, que no individus, i són manifestament insuficients
els recursos d’ambulància destinats a Eivissa i m’atreviria a dir
que, fins i tot amb els reforços d’estiu, són insuficients per a la
població de l’illa tant a l’hivern com a l’estiu. 

Pel que fa al primer punt, el suport vital bàsic 351 de Vila,
és cert que les tres zones bàsiques de salut de Vila necessiten
més recursos sanitaris ordinaris d’urgència i no més esforços.
És encertat i necessari que aquest suport vital bàsic de Vila amb
base a l’Hospital de Can Misses i que en l’actualitat des de l’1
d’octubre està a 12 hores en horari diürn i quedant a soles el
suport bàsic a tot Eivissa, que no comprèn només Eivissa ciutat
amb 55.000 ciutadans sinó que, a més, dins la zona bàsica de
salut s’inclouen moltes poblacions, sent un total de 75.000 a
80.000 individus, sense comptar els d’estiu tant turistes com
treballadors de temporada, és una salvatjada per a la població
adscrita tants pocs recursos. Fins i tot aquests dos suports vitals
bàsics per a aquestes zones a 24 hores són poques, res a veure
amb els recursos que té Mallorca en proporció.

Respecte del segon punt, pel que fa al suport vital avançat
de Santa Eulària, els recursos són els que són i manifesta el PP,
de fet, va ser una aposta per la qual vàrem haver de lluitar tant
el PP com Podem en els darrers pressuposts i per suposat que
li donarem suport també a aquest segon punt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo senzillament dir que el nostre grup donarà suport a
aquesta iniciativa, però tampoc no deixaré de dir que hauríem
de tenir una mica de memòria històrica respecte de les
polítiques de salut aplicades pel Partit Popular la passada
legislatura, i aquesta situació que ens trobam o bé respon a
retallades o bé respon a la manca d’inversions que hi va haver
en equipaments.

Desmuntar serveis públics és molt fàcil, tornar-los a armar
i fins i tot ampliar-los és complicat, però entenc que també el
grup proposant reconeixerà que qualque cosa es fa en els dos
punts que assenyala la proposició no de llei, i bé estaria fer-ho
perquè la passada legislatura totes les proposicions no de llei
que ens trobàvem a qualsevol comissió era tot de lloar, alabar
i dir com de fantàstic i de bé que ho feia el govern anterior.

Aquí no els demanam res, tampoc no és que afecti diguem
el meu grup, el meu grup polític no és el que gestiona la
Conselleria de Salut, però crec que un mínim de reconeixement
que qualque cosa es fa tant en el que plantegen al punt 1 com
al punt 2 seria un gest d’humilitat i crec que de sinceritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo li
anava a dir al Sr. Serra que avui tornam a parlar d’ambulàncies
d’Eivissa, ja dia 9 de novembre de l’any passat en el punt
número 2 ja ho vàrem debatre en aquesta comissió i en aquell
moment es va presentar una esmena on s’instava a estudiar la
necessitat o no d’ampliar aquest servei o de mantenir aquesta
ambulància els dotze mesos de l’any.

En aquell moment li vaig dir que si acceptava l’esmena del
Grup Socialista li aprovava, perquè entenia que s’havia de fer
un estudi de les necessitats a tota l’illa d’Eivissa, però també a
Mallorca i a Menorca.

Atesa la disposició d’aprovar aquesta proposició no de llei,
vull entendre que per part del Govern es veu o s’ha vist la
necessitat almanco que aquest servei d’ambulància hi sigui els
dotze mesos i ampliar, com diu al punt 1, les 24 hores també el
servei a Vila.

Per tant, nosaltres no hi tenim res a dir, més que votar-hi a
favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Com que en aquests moments
no hi ha cap diputat ni diputada del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, donam la paraula pel Grup Parlamentari Mixt a
la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. No tengo nada que añadir, creo que
es algo que es posible, que es necesario, entonces doy apoyo a
la iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Sr. Abril recordava fa un moment les
pràctiques habituals en aquest parlament la passada legislatura
en què el Grup Popular, llavors governant, votava
sistemàticament que no totes les iniciatives de l’oposició, amb
dos arguments possibles, alternatius i no n’hi havia cap més:
un, diem que no, perquè no hi estem d’acord, legítim, res a dir,
i un altre, diem que no perquè ja ho fem i com que ja ho fem
diem que no.
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Els avanç que el Govern ja ho fa, el Govern en els propers
mesos posarà en marxa aquestes dues peticions que avui
planteja aquí el Partit Popular i per aquest motiu votarem que
sí a la proposició no de llei del Partit Popular, perquè
evidentment per més que el Govern ho faci, si una petició és
justa i és necessària, la lògica ens empeny a votar que sí.

En tot cas, el Sr. Serra, que coneix d’aquestes coses, sap
que aquestes qüestions... ell que tan preocupat està sempre
sobre la gestió directa, la gestió indirecta, privatització, no
privatització dels serveis sanitaris, entendrà que moltes vegades
aquestes coses també estan vinculades a contractes anteriors i
que estan, per tant, condicionades, les posades en marxa
d’aquestes iniciatives, moltes vegades a la possibilitat
contractual que hi hagi o a la necessitat de poder-ho fer quan hi
ha l’oportunitat de renovar un determinat contracte.

En tot cas, hi votarem a favor. Des del novembre de l’any
passat, que citava la portaveu d’El Pi, val a dir que Eivissa
disposa de 13 vehicles sanitaris nous, a més d’una UCI mòbil
amb base a Santa Eulària, nova també. Aquests vehicles són
dels més avançats de què disposen els serveis sanitaris de tot
l’Estat espanyol, per tant, és una bona iniciativa, també la
renovació d’aquesta flota que ha emprès el Govern de les Illes
Balears, amb l’increment també de dotacions de personal
qualificat als SUAP de Vila i de Santa Eulària, amb dos metges
més, dues infermeres més a cadascun, s’ha incrementat el servei
permanent durant tot l’any a Vila i... amb reforços de dos
metges, més dues infermeres, durant tot l’any de reforç, més
dotze mesos... de reforç el servei avançat a Santa Eulària s’han
incrementat a dotze mesos.

En aquest sentit, per tant, són iniciatives positives que
aquestes noves ambulàncies, nous serveis que... està disposat
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa els propers
mesos i que, per tant, votarem que sí a aquesta iniciativa, ajuda
amb totes aquestes mesures a millorar el servei d’atenció
universal a l’illa d’Eivissa. Com deia la portaveu de Podemos,
avui en dia Eivissa ha incrementat molt la població, també ha
incrementat moltíssim la gent, diguéssim, que visita Eivissa,
tant a l’hivern com a l’estiu, i, per tant, és necessari reforçar
aquests serveis i per tant, són bons els increments d’aquests
serveis de SUAP, SVB i SVA.

El Govern en atenció primària ha fet uns esforços
d’incrementar pressupostos des del 2015, amb total de 20
milions, hi va haver un increment de 9 milions al pressupost
2016 i al del 2017 hi ha hagut 11 milions més d’increment a
serveis d’atenció primària sobre l’increment de l’any 2016. Per
tant, els esforços hi són i els esforços no només es noten amb
la millora de la preparació i la formació dels serveis sanitaris
que es presten als ciutadans, sinó que es noten també amb la
major agilitat i aquests serveis es presten sobretot en situacions
d’especial atenció o d’atenció urgent davant eventualitats de les
persones que viuen o visiten Eivissa.

Per tant, ja per acabar, votarem a favor d’aquesta iniciativa
del Partit Popular amb l’esperança que com més prest millor
puguin estar en marxa, abans de la temporada d’estiu com a
mínim aquests nous serveis i que aquests serveixin per millorar
una mica més l’atenció sanitària als ciutadans i ciutadanes de
l’illa d’Eivissa, com ho fa també el Govern a la resta d’illes,

aquest increment d’ambulàncies que els he dit abans i de
millores dels vehicles no només s’han produït a Eivissa, sinó
que també s’han produït a Mallorca i a Menorca amb un total
de 118 nous vehicles sanitaris en marxa als darrers mesos en el
conjunt de les quatre illes, que m’havia deixat Formentera, que
també ha tingut un vehicle nou.

Res més, president, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Encara que sembla que no hi ha
gaires contradiccions té la paraula el Sr. Serra pel grup
parlamentari proposant.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Crec que sí hi ha contradiccions, no
amb el text de la proposició no de llei sinó amb l’adorn que s’hi
ha posat al voltant per acabar votant a favor. 

Bé, el primer que he de fer és agrair la postura dels diferents
grups parlamentaris respecte d’una proposició no de llei en
absolut demagògica, absolutament coherent, molt tècnica i que
tradueix una situació d’un col·lectiu de gent que crec que en
aquests moments veuran el suport de tots els grups polítics idò
fa que es vegin molt més identificats amb una determinada
problemàtica en la qual el Parlament d’una forma, no vull dir
executiva, però quasi, en el moment que existeix aquest
acusament tan important, idò, una demanda tan concreta pot
arribar a bon port i pot arribar a ser una (...) implementada. 

Respecte del que s’ha comentat, sí que és veritat que vàrem
acordar fer un estudi sobre les necessitats d’ambulàncies, idò
això no es contraposa amb la PNL d’avui, moltes vegades hem
plantejat temes aquí a l’àmbit de salut que eren puntuals i que
prèviament s’havia acordat fer un determinat pla; per dir dos
exemples més recents, diria que a la darrera Comissió de Salut
vàrem aprovar una proposta, una PNL també del Partit Popular
en el sentit d’incorporar la prevenció del cànnabis a la Llei de
drogues, malgrat es preparen unes proposicions, conclusions a
la proposició no de llei presentada en el Parlament respecte de
l’estudi dels diferents aspectes del cànnabis. Malgrat preparar
una estructura general vàrem aprovar una qüestió molt
particular.

Un altre exemple podria ser també en les darreres
comissions que vàrem estudiar la incorporació de determinats
pediatres a l’àmbit de l’àrea de salut de Menorca, on, malgrat
que hi havia altres propostes aprovades en el sentit que
s’havien d’estudiar les necessitats de MIR en aquesta
comunitat, idò, no té perquè a un determinat moment aprovar
una PNL en la qual es demanava un reforç de pediatria a un
determinat centre de salut d’una determinada àrea. Jo crec que
això reforça i enriqueix les conclusions generals.

En aquest sentit, si estam estudiant la necessitat
d’ambulàncies, crec que és important que el Parlament, en
aquest cas d’una forma unànime, suporti la necessitat
d’aquestes ambulàncies en aquests horaris perquè així es pugui
incorporar a aquest estudi que, dit sigui de passada, esper veure
en algun moment. 
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El darrer ja, per acabar, jo esper que respecte del que s’ha
comentat, que no tenia res a veure amb la PNL d’avui, idò jo
esper que les referències al passat que s’han fet aquí per part
dels grups que donen suport al Govern no sigui el
posicionament a favor d’aquesta moció no siguin precisament
perquè el Partit Popular va votar en contra de les mocions que
es presentaren en l’anterior legislatura. Jo esper que hagin optat
per fer un estudi molt més profund d’aquesta moció i hagin
decidit que l’aproven perquè és una moció, una PNL bona,
correcta i coherent, no perquè el Partit Popular hagi votat en
contra en l’anterior legislatura. És que clar, a vegades un es
queda amb la idea que un... ja que el Partit Popular va votar en
contra de tot ara votarem a favor de tot perquè vegin com de
diferents som del Partit Popular. Bé, jo esper que això sigui,
idò... bé, un hàbit que utilitzen habitualment i que pens que en
determinades PNL com aquesta, que és tan concreta, tan
estricta, que no sé si determinats comentaris són com per obrir
aquí un debat.

I per altra part, efectivament cada volta que aquí els grups
que donen suport al Govern i el mateix Govern fan referència
a la situació que es va viure a l’anterior legislatura respecte a
salut, passant pel meu àmbit, doncs jo vull dir, i fer constar
també en acta, que era el context en el qual ens trobàvem
abans, amb el dèficit econòmic tan important que ens vàrem
trobar, amb un dèficit sanitari a nivell de salut, a nivell estatal
de 16.000 milions d’euros, amb un dèficit en aquesta comunitat
autònoma a nivell de Govern de 4.000 milions d’euros i
concretament amb un dèficit també a ib-salut important. I que
efectivament, era un altre context que esper que tots recordin,
encara que jo vull també recordar l’anterior legislatura i dir que
el PSOE i altres grups no varen recordar mai la situació, ni
varen reconèixer mai la situació de crisi en què havíem entrat,
amb un Govern socialista també a nivell central.

Per tant, jo esper que aquesta recuperació econòmica vagi
a bé, els recursos es vagin implantant en els àmbits que
nosaltres estam duent, sobretot en salut, que repercuteix en els
ciutadans. 

I per acabar, dir que don les gràcies a tots els grups
parlamentaris que han intervengut. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Si em permet la llicència, sense
comentaris.

Acabat el debat, passam a...

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, ha obert un torn incidental amb això? Vol dir
alguna cosa més...?

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap torn incidental...

EL SR. SERRA I FERRER:

... o és que tenim un jugador número 12 aquí, o tenim un altre
grup parlamentari que intervé, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Jo dirigeix el debat, si li sembla bé, Sr. Serra.

Acabat el debat passam a votar aquesta proposició no de
llei, que, per l’escoltat aquí a la sala, crec que podem aprovar
per unanimitat.

Hi està tothom d’acord?

En conseqüència, queda aprovada aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 10133 presentada pel Grup Parlamentari
Popular. 

I donat que el grup proposant de l’altra proposició no de llei
l’ha retirada, aixecam la sessió.
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