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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, president, Juanma Gómez, de Ciutadans, substitueix la
portaveu d’aquesta comissió Patrícia Guasp. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat de les Proposicions no de llei RGE
núm. 5138 i 5266/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5138/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris.

Començarem el debat per la Proposició no de llei RGE
núm. 5138/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris.

En aquest cas també m’agradaria agrair al col·lectiu de
zeladors presents la seva assistència avui en comissió.

Per tant, amb la primera defensa del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que era de justícia
portar també aquesta PNL a aquesta comissió, aquesta PNL, en
principi, semblava que hauria d’anar a la Comissió de Salut,
però, no, perquè realment el que portem avui aquí és una PNL
per tractar la formació inicial d’un col·lectiu de persones, un
col·lectiu de persones que són els zeladors sanitaris que fan una
funció dintre del servei sanitari, però que tenen unes condicions
inicials d’accés molt bàsiques, és a dir, si es miren les
convocatòries de places de zeladors únicament es demana ser
espanyol, tenir 16 anys i certificat d’escolaritat o equivalent. 

Per tant, nosaltres consideram que el servei de salut s’ha
estructurat al llarg del temps, s’ha professionalitzat, s’han
definit les funcions de cada lloc i aquests treballadors que, a un
principi tenien una funcionalitat de trasllat de pacients, de
trasllat d’expedients, etc., a poc a poc han agafat tota una sèrie
de funcions i tenen una sèrie de responsabilitats.

També hem de dir que després, dintre de les estructures
sanitàries i de les estructures hospitalàries, aquest col·lectiu
també realitza unes funcions més específiques i, per tant,
creiem que si el que volem és professionalitzar el col·lectiu el
que hem de fer és estructurar la formació inicial que necessiten,
les competències professionals que calen per poder
desenvolupar aquesta feina perquè al final la seva feina és
fonamental i també hem de dir que moltes vegades la seva feina
fa que els serveis de salut siguin àgils i que les coses funcionin
bé.

A més a més, crec que, i això ho hem vist tots, aquesta
darrera pandèmia ha estat un moment, un abans i un després,
dintre de les estructures sanitàries en aquesta pandèmia ha
hagut d’haver-hi canvis, ha hagut d’haver-hi modificacions;
hem de reconèixer la feina que s’ha fet per part de tothom; i
també hem de dir que hi ha hagut un procés de digitalització de
processos, un procés de canvis de protocols; i tot això
repercuteix en els treballadors de la sanitat i per això crec que
hem de parlar de dues coses: per una banda, de la formació
inicial, que és del que tracta aquesta PNL, la formació inicial
que ha de tenir aquest col·lectiu per tenir unes competències
específiques, tenir unes competències professionals marcades
i remarcades en funció de l’activitat professional que han de
desenvolupar i, per altra banda, la formació continua que
després ha de tenir i la formació específica que després ha de
tenir dintre dels centres on desenvolupen la feina.

Per tant, crec que és importantíssim que comencem a donar
entitat al col·lectiu i per això hem presentat aquesta PNL que
té tres punts i que es resumeixen bàsicament en el que jo he
explicat.

El punt 1, establir les competències mínimes que han de
tenir, és a dir, saber en funció del que fan quines competències
digitals, etc., han de tenir.

Segon, instar l’Estat perquè comenci a desenvolupar els
currículums que conformen els futurs estudis de
professionalització d’aquest sector.

I, finalment, també instar el Govern de les Illes Balears a
ampliar la seva oferta formativa perquè inclogui processos
d’acreditació professional d’aquest col·lectiu.

Saben tots vostès que hi ha processos d’acreditació
professional que permeten una certificació dels coneixements
adquirits per vies no formals dintre dels centres de treball i això
permetria que aquestes persones que desenvolupen l’activitat
durant molt de temps puguin tenir un reconeixement
professional, però per això hem de definir primer quina és la
professió i quines són les competències necessàries.

Per tant, demanaria als diferents grups que donin suport a
aquesta iniciativa perquè al final l’únic que fa és repercutir
sobre l’ocupació i l’ocupabilitat d’aquest sector tan important.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. També per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Bueno, nosotras (...)

(Mal funcionament del so)

... acompañan a la salida y también este equipo son quienes
ejercen funciones en centros sanitarios para ayudar en un
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primera asistencia, en centros escolares también para ayudar en
una primera asistencia a niños y a niñas.

Nosotras presentamos hoy esta iniciativa porque es una
reivindicación de ese colectivo. Nosotras, desde Unidas
Podemos, siempre hemos defendido que tanto desde el
Parlament como también desde los gobiernos hay que trabajar
conociendo las carencias de los sectores para los que se
plantean las políticas públicas, de otra manera no entendemos
cómo se podría hacer política para mejorar las condiciones de
los trabajadores y de las trabajadores.

Creemos, desde Unidas Podemos, que atender las
necesidades de los colectivos, escucharles, es hacer política
real, escuchar esas reivindicaciones y para eso estamos aquí.

En esta iniciativa solicitamos que el equipo de celadores y
de celadoras pasen a estar acreditados con una formación
específica de lo que va ser el desarrollo de su trabajo, para que
tengan unas competencias específicas, para que tengan unas
competencias marcadas y regladas. Eso es mejorar la calidad
del trabajo, eso es mejorar la calidad y la dignidad del mismo
colectivo, para que puedan también, además, estar pues
preparados, preparadas ante los posibles peligros que pueda
entrañar el día a día en un hospital, en un centro sanitario o en
aquellos servicios que puedan prestar en los centros escolares.
A fin de cuentas, para que los servicios que se presten desde
todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario desde
todos los niveles sean servicios profesionalizados para que se
desplieguen sus efectos en ámbitos en este caso tan importantes
como también la educación, y para que la gente que se
desarrolla esas labores imprescindibles de cuidados tengan el
reconocimiento profesional que merecen.

La salud pública es tan importante para este gobierno, que
estamos solicitando mejorar las condiciones del personal esta
vez con esta formación. Al fin y al cabo reforzar la sanidad
pública va de eso, de atender las necesidades, de ir mejorando
poco a poco todos los servicios que van a revertir al fin y al
cabo en el bien común. En este caso también pues quiero
agradecer la labor que hacen tan bien no sólo en los centros
sanitarios sino también en los centros escolares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. El primer de tot, donar la benvinguda i
agrair l’assistència del col·lectiu de zeladors.

Bé, qualsevol professió hauria de tenir un mínim de
formació, però el cas que ens ocupa encara amb més motiu
perquè parlam de persones que fan feina amb persones, per
tant, requereixen d’una sensibilitat especial i sobretot haurien
de requerir d’una formació per fer aquesta feina, al marge del
que ha parlat el Sr. Casanova, de noves tecnologies i protocols,

al marge d’això hi ha aquesta sensibilitat de fer feina amb
persones i aquesta formació és necessària.

També és cert que si s’aprova aquesta proposta posam en
valor la professió i fem passes per tal de donar un cert prestigi
a l’ofici, cosa també necessària perquè al cap i a la fi quan
entram per la porta d’un centre de salut o d’un hospital és de les
primeres persones que ens trobam i és de les primeres persones
a què acudim perquè ens auxiliïn, perquè quan anam a un
hospital no hi anam perquè sí, hi anam perquè ho hem de
menester, perquè estam malalts, perquè tenim mal, perquè ens
han de fer una intervenció o per qualsevol cosa d’aquestes.

Per tant, el fet de posar en valor la professió també, de
qualque manera, ens pot servir a la llarga per millorar les
condicions de treball, qüestions de sous, etc. Per tant, creiem
que és important, creiem que és un col·lectiu que fa una feina
poc vistosa però imprescindible, per tant posem-la en valor,
prestigiem-la i facem passes endavant en aquest sentit. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Muy buenas tardes,
diputadas, diputados y saludo especialmente a las personas que
nos acompañan del colectivo de celadores.

Quiero empezar mi intervención diciendo que estamos de
acuerdo, estamos a favor, de esta propuesta y por tanto
votaremos a favor en todos los puntos que en ella se proponen.
Creemos que es de justicia y creemos que poner en valor la
profesión también es darle una formación específica para ello.

Sí que es verdad que nos preocupan muchas cosas, de la
profesión del celador, para empezar nos preocupa la noticia que
tuvimos en los periódicos, en el Última Hora, en OK Diario, en
todos los periódicos salió, pues la cantidad de celadores,
algunos periódicos dicen que 2.200, otros 2.600, celadores que
quedaron excluídos de la bolsa de interinos por no tener la
titulación del B1. Ha sido curioso escuchar al diputado, al Sr.
Enric Casanova, que hablaba de los requisitos para ser celador
y no ha dicho el B1, ha dicho tienen que tener el bachiller,
tienen que tener el mayor de edad, tal, tal, pero no ha dicho el
B1. El requisito del B1 ha hecho que 2.500 personas, 2.500
celadores, quedarán fuera de la bolsa de interinos, y es un tema
que a nosotros nos preocupa y después intentaremos ver cómo
ha quedado este tema, ¿no?, si ya se ha solucionado. 

Me comentaba un diputado, un compañero, que le llamó, se
puso en contacto con él un interino que se había quedado fuera
de la bolsa después de quince años de trabajo, quince años
ininterrumpidos de trabajo, se queda fuera por no tener una
acreditación. Seguramente hace bien su trabajo, seguramente se
dejó la piel durante la pandemia, y la verdad es que ahora se ha
quedado fuera de poder trabajar. Una formación específica, sí,
pero también posibilidades de que todo el mundo, hasta que no
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tengamos una formación, a que todo el mundo que ha hecho su
trabajo y lo ha hecho bien, pueda continuar haciéndolo. 

Es un colectivo que tuvo que luchar un mes y otro mes
durante muchos meses para que el Estado le reconociera como
personal de riesgo, yo me acuerdo de todas aquellas
manifestaciones que hacía el colectivo para que les
consideraran personal de riesgo, no se entendía que, después de
siete meses de la pandemia, no se les hubiera considerado
personal de riesgo. Porque, como bien decía otra diputada, son
los primeros que te reciben, son los que te cambian de un
dormitorio a otro, son los que te llevan a hacer pruebas, son los
que te despiden y, por tanto, ¿por qué no considerarles personal
de riesgo? Finalmente ocurrió y finalmente el gobierno sí les
consideró personal de riesgo.

La reivindicación que les queda por hacer ahora, y hay una
plataforma que está trabajando mucho en esto, que es la
plataforma “Reconocimiento Ya”, reclama por activa y por
pasiva desde hace muchos meses la formación profesional. Una
de las manifestaciones que tuvieron que ha habido en toda
España fue en el Hospital Can Misses, con más de 50
profesionales, en el mes de marzo, es decir ya son muchos
meses que se está trabajando. 

Creemos que es de justicia, nos parece bien que el Partido
Socialista lo haya aquí presentado, evidentemente, y como he
dicho le damos apoyo. Pero sí que es verdad que, mientras no
tengamos una formación específica o unos cursos de
capacitación específicos, el Gobierno de las islas Baleares no
debería dejar sin su trabajo a un profesional que lo ha hecho
bien, tendría que buscar maneras de poder flexibilizar el
requisito del que no ha hecho mención el Sr. Casanova y que
deja a mucha, mucha gente fuera. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Bienvenidos, benvinguts, membres,
representants de zeladors i zeladores, del Servei Públic de
Salut, en gran part, imagín que tots. 

Idò el meu grup parlamentari se n’alegra molt que el Partit
Socialista de les Illes Balears, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca duguin una iniciativa, malgrat sigui a la Comissió
d’Educació i no a la Comissió de Salut, quan a la Comissió de
Salut, en el mes de maig de l’any passat, en el darrer punt i per
consens es va aprovar precisament el que vostès duen aquí; i
m’alegra molt, dic, perquè tal volta el fet que sigui Unidas
Podemos i el PSIB-PSOE tal vegada sí duen a terme el que no
ha fet el Govern d’Espanya a través del ministeri amb la
resolució o PNL aprovada per aquesta cambra. 

I és el que dèiem, deia la resolució, concretament, ho dic
perquè ho tenguem en compte, que reforça, ja li dic que hi estic
molt d’acord i que donarem suport, no pot ser d’una altra

manera, però és important, ja que han convidat vostès un
col·lectiu que sàpiga el context de debat d’aquesta comissió de
consens i les iniciatives dels grups parlamentaris preocupats i
inquietats, no tan sols perquè no tenguin la formació ni la
qualificació encara que es mereixen, pel que han esmentat
altres diputats i diputades, sinó perquè en el seu moment també
ens vàrem preocupar perquè tenien manca d’EPI, quan tenien
una sobrecàrrega física o quan en els hospitals i en els centres
de salut i centres sociosanitaris se’ls enviava a fer qualsevol
tasca, qualsevol tasca, per tant, una mobilitat i una manca de
seguretat en els protocols que tenien altres professionals
sanitaris. I sabeu on hi ha la clau, Sr. Casanova, sap on hi ha la
clau? En què siguin reconeguts personal sanitari, perquè si són
reconeguts personal sanitari tenen una formació específica i una
progressiva formació i qualificació dins l’àmbit en el qual
treballen, que és el sanitari i sociosanitari. 

Per tant, nosaltres demanàvem, i vostès varen dir que es fes
més extensiu el termini que nosaltres demanàvem, que es
dugués al Consell Interterritorial de Salut Pública l’estudi de
consideració de personal sanitari. 

I quan els zeladors i zeladores siguin reconeguts com a
personal sanitari, a més de la qualificació que va vinculada a la
formació de qualsevol personal sanitari, els permeti no tan sols
un reconeixement de la seva professió, sinó que tenguin el dret
de saber quins són els seus protocols de treball, és a dir, quina
és la funció del zelador o zeladora, i no aquesta dispersió que
tenen que van a les ordres del cap de servei o de responsables
sanitaris que hi pugui haver allà. I creiem que això els dona una
seguretat i una dignitat als treballadors d’aquesta professió.

Per tant, i no venc aquí a recordar una PNL aprovada,
perquè no és una PNL aprovada de Ciutadans, és una PNL
aprovada pel Parlament de les Illes Balears. I la resposta que
nosaltres vàrem rebre de la conselleria, quan li vàrem demanar
quins tràmits havia fet, és que encara no s’havia fet cap tràmit,
i d’això parl del mes de maig del 2020; hi ha una pandèmia, i
hem esperat un any, a hores d’ara nosaltres trobam i donarem
suport a aquesta iniciativa perquè tal volta així vostès que tenen
representació en l’àmbit del ministeri, tant d’Educació com del
Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de Salut i a la conselleria
d’Educació aquí, puguin impulsar el més aviat..., i els
companys i companyes que venen aquí avui no s’hagin de
torbar a una altra compareixença, una altra comissió, a saber
què passa dins la qualificació i dins la seva formació, però
també tenguin un resultat de si són personal sanitari i el
ministeri vol que siguin personal sanitari a la nostra comunitat
autònoma com ho són a altres comunitats autònomes, per la
seva legislació, amb la seva llei de salut pública. 

Finalment, li reiter, Sr. Casanova, no pot ser d’una altra
manera, Sra. Santiago i Sr. Mas, evidentment donarem suport
a la seva iniciativa per coherència amb el que pensam nosaltres
i amb el suport que aquesta comissió hi va donar al mes de
maig, a la proposició presentada pel Grup Parlamentari
Ciutadans. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. No assisteix a la comissió el Grup
Parlamentari VOX, per tant, passarem a El Pi Proposta per les
Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
representants del col·lectiu de zeladors que avui ens
acompanyen, gràcies, esperam que hi hagi sort amb l’aprovació
d’aquesta iniciativa i que arribi a posar-se en pràctica tot allò
que desitjam, que pugui tirar endavant en aquesta comissió. 

És evident, és imprescindible, ja s’ha dit aquí en el dia
d’avui, la importància que tenen els zeladors dins l’atenció
sanitària, aquells que ens acompanyen, aquells que fan una
feina en primera línia. Ens donen conhort, aquell que
necessitam en moments tan difícils. 

És igual de cert, també, que l’engranatge de la salut ha de
menester un bon funcionament de totes les peces que el
conformen i pensam que són moltes les reivindicacions que
aquest col·lectiu ha de fer, que fa i que esperem que trobi
solucions per ben aviat.

Només fer una mica de repàs d’allò que avui es demana, ja
que ells mateixos, vosaltres mateixos heu demanat en tantes
ocasions el reconeixement per als zeladors, una formació
professional, per tant, de grau mitjà. Funcions d’un col·lectiu
que si ens remuntam a la història daten de l’any 1971, parlam
de l’època franquista, és a dir, és una època que ja és
prehistòria per a molts, però que continua regint les realitats
d’un col·lectiu de treballadors que, com hem dit i com hi estam
tots d’acord, és imprescindible. Una ordre ministerial
preconstitucional caduca, masclista -si m’ho permeten-, perquè
parlam de zeladors, i on existeix a més a més la figura de
zeladora que suposa, si no vaig errada, un 70% d’aquest
col·lectiu.

Per tant, hi estam absolutament d’acord, vagi per endavant
el suport del Grup Parlamentari El Pi a aquesta proposició no
de llei que avui ens presenten, i també vull recordar què ha dit
avui Marga Durán, diputada del Partit Popular, és a dir, fins i
tot en temps de pandèmia varen haver de recordar que eren
personal de risc perquè no estan ni tan sols contemplats com a
personal sanitari.

Així és que crec que hi ha molta feina a fer, molta per
endavant, moltes desigualtats a rompre i per suposat el nostre
vot serà afirmatiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sigui benvingut el col·lectiu de
zeladors també a aquesta comissió.

Nosaltres, com no pot ser d’altra manera, també votarem a
favor d’aquesta iniciativa. Li he de dir, Sra. Pons, que m’ha
trepitjat gran part de la meva intervenció perquè també volia fer
esment que siguin recollides les funcions dels zeladors a una
normativa de l’any 71 és que ja diu molt, no?, és que hi diu
molt, no?, diu molt de la importància que donam a aquest
col·lectiu, perquè és preconstitucional, perquè és masclista,
perquè com és possible, com és possible que en cinquanta anys
haguem estat incapaços d’entrar en el fons d’aquesta qüestió?

Cal reconeixement professional i econòmic, sense cap
dubte, i millora de la seva estabilitat, és a dir, bàsicament el que
cal és respecte cap a aquest col·lectiu, així que tendran tot el
nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula per contradiccions els
grups proposants. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Casanova té la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bé, gràcies, Sr. President. En primer lloc, volia agrair a tots
els grups que hagin vist amb bons ulls aquesta iniciativa, crec
que és una iniciativa que està pensada per millorar el col·lectiu,
per millorar les seves condicions, és a dir, per augmentar la
seva ocupabilitat i la seva professionalitat. 

Jo li volia dir al Sr. Gómez que li estranya per què és aquí;
li torn a repetir, aquesta PNL, aquesta proposició està portada
aquí perquè precisament del que es tracta és de veure que
s’estableixin uns estudis mínims, un currículum educatiu, un
currículum formatiu de zeladors i zeladores, és a dir, el que
volem és establir uns estudis mínims de zeladors. Per tant, qui
ha d’establir els estudis és aquí, a sanitat, a la Comissió de
Sanitat es tracten temes de sanitat que afecten sols el personal
sanitari, i aquí el que portem és el reconeixement de la
professió, el que portem són les condicions mínimes de
coneixements competencials que ha de tenir la professió de
zeladors i zeladores. Però crec que si això arriba o això ho ha
de reconèixer l’Estat i per això s’insta l’Estat a reconèixer, a
establir els graus d’FP que siguin de menester, els currículums
que siguin de menester, les competències, les unitats de
competències que siguin de menester per a després poder fer
tots els processos.

He de dir a la Sra. Pons que té tota la raó, que és una
legislació que jo crec que caldrà actualitzar i això també
estableix uns mínims.

A la Sra. Durán jo li diré que no ha estat..., jo he fet
referència, i això li vull deixar clar, a les condicions d’accés al
cos de zeladors estatal, és a dir, arreu de l’Estat; després hi ha
condicions mínimes a cada comunitat autònoma, el sistema de
salut està transferit, però realment si nosaltres el que volem és
establir unes condicions mínimes, una formació professional ha
de ser una formació professional de caràcter estatal i, per tant
les condicions d’accés, independentment que després hagin de
tenir el requisit B1, de coneixement de llengua catalana. Crec,
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jo li dic, necessitam establir les condicions mínimes, els
coneixements mínims, per tant, també entra el coneixement de
la llengua catalana, perquè aquí també s’ha dit que els zeladors
i les zeladores són les primeres persones que es veuen quan
s’arriba als centres sanitaris, per tant, crec que també la gent ha
de poder..., quan un arriba a un hospital no hi va perquè vol,
per tant, hi va perquè té mal, perquè li fa mal, està en situació
en la qual no té..., s’expressa com pot.

De tota manera, vull tornar a agrair el suport a la iniciativa
a tots, dir que, com se sol dir, qualsevol pedra fa paret, i
aquesta és una pedra per construir una professió de zeladors i
zeladores que esperem que, per part del Govern d’Espanya, es
reconeguin uns estudis i amb això millorin les condicions
inicials i es reconegui com a personal sanitari, i després tota la
resta, però almenys hem de fer la primera passa, hem de
professionalitzar-ho.

Finalment, agrair al col·lectiu de zeladors que ha vingut
aquí a escoltar que vegi també..., esperem que vegi amb bons
ulls aquesta iniciativa, perquè al final del que tractam aquí és
de millorar les condicions de tot aquest col·lectiu i poder fer
que tenguin una professió més digna i més reconeguda.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per Unides Podemos té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

No farem intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, només tornar a agrair la presència de representants de
zeladores i zeladors i agrair als grups parlamentaris que donen
suport a la proposta el fet que ho facin.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Escoltats els portaveus, entenc que podríem donar
per aprovada per unanimitat la proposta? D’acord, per tant, la
Proposició no de llei RGE núm. 5138/21, relativa als zeladors
sanitaris, queda aprovada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5266/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a grau en imatge mèdica i redioteràpia.

I passarem al debat de la següent proposició, la RGE núm.
5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia. Per a
la seva defensa té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Així
és, fem una mica d’història, a Espanya existeixen al voltant de
25.000 tècnics superiors en imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear i tècnics superiors en radioteràpia i dosimetria. A l’any
1978, ens tornam als setanta, el Ministeri d’Educació va
establir a l’àmbit de la formació professional de segon grau les
titulacions de tècnic especialista en radiodiagnòstic i tècnic
especialista en medicina nuclear, de la mateixa manera, el 23 de
maig, la titulació de tècnic especialista en radioteràpia.

Cont tot això perquè, hi avançam, la Llei del 2003, la 44
concretament, d’ordenació de les professions sanitàries, a la
seva disposició transitòria tercera s’establia la previsió
d’adequació de les professions sanitàries de formació
professional a l’espai europeu d’ensenyament superior, una
història que estava escrita damunt el paper, però que a hores
d’ara no en sabem res.

La formació d’aquesta professió a Espanya es troba molt
allunyada de la dels seus homòlegs dels estats membres de la
Unió Europea, se situen actualment a l’àmbit de la formació
professional de grau superior, se’n regula aquesta figura per
diversos reials decrets de l’any 2014 els quals estableixen la
titulació de les diferents especialitats, i per ordres de l’any 2015
que estableixen el currículum dels cicles formatius
corresponents. Han sofert al llarg del temps aquestes
formacions, sempre dins de l’àmbit de la formació professional,
diferents adaptacions curriculars. 

A l’espai educatiu europeu existeixen les titulacions dels
seus homòlegs professionals, per exemple radiographer
radiotherapist que realitzen funcions anàlogues a les dels
titulats espanyols, exigeixen una formació i reconeixement de
grau universitari. Això obliga els tècnics espanyols que
desitgen veure reconeguda la seva titulació o fer feina fora de
l’Estat espanyol, a realitzar cursos o pràctiques de formació que
compensin la diferència en els programes formatius entre
països. És evident que una millora de la formació i qualificació
d'aquests professionals redundaria en la millora de la qualitat
tecnicoassistencial que reben els usuaris de la sanitat espanyola
en àrees tècniques. He de dir que molts d’aquests tècnics van
a Portugal, a institucions acadèmiques universitàries, a la
recerca d’aquesta formació que Espanya no facilita.

Així, no m’estendré més, pas al contingut d’aquesta
proposició no de llei, creiem que és de justícia que vostès hi
donin suport, perquè si no ens trobam amb una formació
professional i un grau universitari quan sortim del nostre país
i, a més a més, han d’anar a altres països, ja he esmentat
l’exemple de Portugal, per poder equiparar-se professionalment
a la resta i poder exercir, per tant, aquesta professió més enllà
d’aquí.

Són sis punts, destacaré que instam el Govern de l’Estat a
impulsar el diàleg amb els sindicats i les associacions de tècnics
superiors en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear,
radioteràpia i dosimetria amb la finalitat d’atendre les
demandes de reconeixement acadèmic i professional d’aquests
professionals. 
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Instam també el Govern de l’Estat a elaborar un pla de
reordenació de les seves actuals titulacions orientades a les
noves necessitats tecnològiques requerides pel Sistema
Nacional de Salut, a la millora de la formació, al seu
reconeixement acadèmic més apropiat i al mutu reconeixement
a l’espai europeu. 

A més a més, instam el Govern de l’Estat a considerar
prioritàriament, per existir ja una clara harmonització europea,
la unificació de les especialitats d’Imatge per al Diagnòstic i
Medecina Nuclear, i Radiotaràpia i Dosimetria en un sol grau
en Imatge Mèdica i Radioteràpia.

A més a més instam el Govern de l’Estat a incloure al citat
pla de reordenació els procediments i requeriments que
permetin als actuals titulats la seva requalificació acadèmica
d’acord amb els nous programes i titulacions.

I també instam el Govern de l’Estat a una altra qüestió, que
és recaptar de la Comissió de Recursos Humans del Sistema
Nacional de Salut una posició respecte de l’adequació de
titulacions i plans d’estudi d’aquests professionals.

Per últim, instam el Govern de les Illes Balears també, en
el sisè punt d’aquesta proposició no de llei, a adoptar els acords
necessaris perquè la Universitat de les llles implanti el grau en
Imatge Mèdica i Radioterapia i que així mateix ho reclami del
Govern de l’Estat en el mateix sentit.

Pregam que, sobretot els partits que conformen el pacte de
govern i que fan possible aquest executiu, ho mirin amb bon
ulls i que ens diguin que sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Bé, som davant una proposta que
el nostre partit la veu amb bons ulls, tant per la forma com pel
fons, sobretot pel fons.

Hem de dir que el nostre partit polític, el Grup Parlamentari
Popular al Congrés, va presentar una proposta molt similar. No
em vull estendre, en tota l’exposició de motius que ha explicat
abans la diputada Sra. Lina Pons, però nosaltres creiem que és
necessari elaborar un pla per reordenar totes les actuals
titulacions de tècnics superiors sanitaris. S’ha de dir que a
Espanya n’hi ha 30.000 de tècnics superiors i fa molts d’anys
que lluiten per una reordenació d’aquestes titulacions i que,
evidentment, tenguin una homologació a nivell europeu.

El nostre partit al Congrés de Diputats va presentar una
proposta molt similar a aquesta, però no només feia esment a
ajuntar aquestes..., en el punt tercer quan diu “la unificació de
les especialitats d’Imatge per al Diagnòstic i Medecina Nuclear,
i la Radioteràpia i Dosimetria en una sola, que és un grau
d’Imatge”, nosaltres també ho diem a la nostra proposta, però

anam més enllà. Creiem que també és necessari unificar
l’especialitat de Laboratori Clínic i Biomèdic, i Anatomia
Patologica i Citodiagnòstic i també estudiar amb diferents
entitats i institucions competents la unificació sota un mateix
títol dels Tècnic Superior en Diètetica i Graduats en Dietetica
i Nutrició Humana, i realitzar les accions correctives que
corregeixin l’actual situació de dues professions amb un
exercici professional pràcticament idèntic. Vull dir, no només
estaríem per aquesta necessitat del grau d’Imatge i
Radioteràpia, sinó que és necessari anar molt més enllà.

Entenc que aquesta proposta que avui ens demana El Pi es
basa només en aquest grau en concret. Per tant, nosaltres sí que
al primer punt..., perdó, al primer punt demanaríem a veure si,
a més d’instar el Govern a impulsar el diàleg amb els sindicats
i les associacions, creiem que també hauríem d’estar en diàleg
amb la CRUE, que és la Confederació de Rectors
d’Universitats d’Espanya, a part dels sindicats, i dels col·legis
professionals, si poguéssim... a més dels sindicats i de les
associacions, que també poguessin intervenir en aquest diàleg
amb el Govern els col·legis professionals i la CRUE, com he
dit abans la Confederació de Rectors d’Universitats espanyoles.

A part d’això, votarem a favor d’aquesta proposta. Sí que
és veritat que al sisè punt creiem que ens hi hauríem d’abstenir,
bàsicament perquè encara no s’ha creat el grau per part de
l’Estat. Per tant, com diem en bon mallorquí, per no passar
l’arada davant el bou, primer votaríem els cinc punts de la
proposta, votaríem a favor, pensam que sí que s’haurà de fer,
instar el Govern, però quan realment l’Estat hagi fet la seva
feina i ja s’hagi reordenat en aquest pla els diferents cursos de
tècnics superiors sanitaris.

Per tant, sí al fons i l’únic és que creiem que s’ha d’esperar
un poc o nosaltres ens abstindríem al sisè punt, però creiem que
és necessari. Aquesta proposta que s’ha presentat també és molt
similar a una altra que es va presentar al Congrés dels Diputats
per Coalición Canaria, però nosaltres al Congrés de Diputats,
avui parlava amb la portaveu d’educació, i em deia que
nosaltres anàvem un pas més enllà, creiem que són molts més
estudis tècnics superiors sanitaris que s’han de reordenar, s’han
d’unificar i s’han d’homologar a nivell europeu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Nosotras vamos a ser muy breves
porque vamos a votar que sí a todos los puntos, nos parece... -a
casi todos los puntos, un momento-, nos parece una iniciativa
técnica que aporta, pues, básicamente, modernización del
sistema de formación en este ámbito en concreto, en el grado
de Imagen Médica y Radioterapia; nos interesa muchísimo que
todos estos temas de las nuevas necesidades tecnológicas que
son requeridas por el sistema de salud, que España sea un país,
y en este caso en esta comunidad autónoma, esté actualizado,
que vaya a la par de Europa en todas estas materias, y más
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cuando se relaciona educación con sanidad, con tal de que se
fortalezca el sistema sanitario que tenemos en esta comunidad
autónoma, en este caso.

Por lo tanto sí que vamos a votar a todos los... al 1, al 2, al
3, al 4 y al 5. Al 6, en primer lugar, porque, como ha
comentado bien la compañera del Partido Popular, no está
creado el grado y también, en segundo lugar, porque en el caso
en el que estuviera creado creo que habría que ir paso a paso
mirando cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo
Baleares, cuáles serían las demandas que hay en esta
comunidad autónoma y poco a poco ir tejiendo camino hacia la
implementación, que es hacia donde nos dirigimos.

Por eso sí que vamos a votar en la mayor parte de esta
iniciativa a favor, salvo el último punto.

Sin más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Pons, jo quan vostè du una
iniciativa que diu que dóna suport i promou una petició d’un
col·lectiu que ara és un grau superior i que vol formar-se més
i que vol accedir a una formació universitària, és a dir, amb el
que suposa una formació continua en postgrau i en el que pot
suposar fins i tot un màster, és a dir, una qualificació,
capacitació i formació progressiva major que repercuteix en la
salut pública, -pública-, en la salut de tots els ciutadans de les
Illes Balears, ja li dic que sí, com no pot ser d’altra manera.

Li diré més, afavoreix que quan aquesta proposició no de
llei, que sembla que tendrà el suport d’aquesta comissió, arribi
a comunicar-se per part de la presidència del Parlament al
Congrés, encara serà una bona aliança per a aquest debat que
es durà aviat, a través d’altres grups parlamentaris, ho deia la
Sra. Durán, i també Coalició Canària que n’ha presentada una,
perquè encara avanci molt més. Crec que és una bona aliança,
una bona oportunitat. Nosaltres li donarem suport.

El punt sisè, si vostè admet una transacció per dir “quan el
Govern d’Espanya assoleixi això o hi estigui d’acord” dugui a
terme a les Illes Balears les passes etc., jo no crec que s’hagi de
moure, vostè si està d’acord en autoesmenar-se o almanco
incorporar-hi una redacció crec que serà..., nosaltres votarem
sí al conjunt dels punts, al sisè al cap i a la fi és una
reivindicació pròpia per donar més impuls a una realitat.

Es parla de 25.000 de 30.000, jo no sé quantes xifres són,
però en tot cas són molts, a les Illes Balears n’hi ha -a les Illes
Balears n’hi ha- perquè tenim centres hospitalaris, perquè tenim
centres de salut a l’àmbit públic i privat i perquè, evidentment,
en la formació professional jo crec que el conseller d’Educació
sap perfectament el nombre de persones que accedeixen a la
formació professional i a aquesta capacitació, per tant,
evidentment es pot saber les necessitats i l’adaptació que haurà
de fer la Universitat de les Illes Balears per assolir aquest grau.

Jo crec que la reforça més, una reivindicació pròpia de la
nostra universitat en la línia d’ampliació als seus mòduls i graus
que demanem, igual que demanem més places a l’àmbit sanitari
d’ençà que tenim la Facultat de Medicina.

Per tant, reiteram el nostre posicionament, nosaltres li
donarem suport, i si vostè accepta aquesta transacció, li
donarem suport també al punt sisè, més que res per tenir certa
cohesió i coherència amb el que s’hi esmentava, que és una
competència ara mateix que s’ha de reconèixer a nivell
ministerial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí gràcies president. Poc a afegir al que ja ha dit
pràcticament tothom. Nosaltres votarem a favor de tots els
punts, menys el sisè, un poc en la mateixa línia de la resta de
grups, que quan l’Estat hagi fet la seva feina -quan l’Estat hagi
fet la seva feina-, que massa vegades no la fa, després ja
podrem parlar d’incorporar aquest grau aquí. Mentre,
pressionem on toca, facem la feina on toca i exigim a l’Estat
que faci la seva feina perquè aquest col·lectiu també millori la
seva formació i també millori de qualque manera la seva
qualificació a l’hora de fer plantejaments laborals.

Curiosament avui duim dues proposicions no de llei que
afecten el col·lectiu sanitari o la gent que fa feina en el món de
la salut perquè millorin la seva formació. Això vol dir, per dir-
ho de qualque manera, que aquest Parlament està pendent
d’aquestes qüestions, això vol dir que aquest Parlament està
pendent realment del que passa fora de les portes de la casa i
això de qualque manera ens ajuda a estar presents a la vida
quotidiana de les persones.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo poca cosa a afegir, és a dir,
bàsicament totalment a favor de la seva proposta, i esper que
pugui acceptar la transacció que li proposa el Sr. Gómez,
perquè crec que és adequada i quedaria més correcta la PNL,
jo estic segura Sra. Pons que l’acceptarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.
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EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair també a la Mesa aquesta
programació basada en educació, formació i salut, sobretot pels
diputats que som a les dues comissions.

Aquesta iniciativa sorgeix inicialment de l’Associació
Radiològica de Tècnics a Canàries, una proposta que recull el
Grup Parlamentari Socialista Canari i que s’aprova per
unanimitat a Canàries. Coalició Canària decideix registrar la
mateixa iniciativa al Congrés i al Senat, imagin que això fa que
també debatem avui aquí en el Parlament de les Illes Balears.

La veritat és que ha plogut prou des que es van dissenyar els
aspectes bàsics i els títols dels estudis d’especialitats de la
família de sanitat de l’actual formació professional, tant a
l’àmbit de les qualificacions professionals com en el de la
regulació de títols universitaris. I els serveis de radiologia
mèdica la veritat és que no tenen la mateixa prestació de serveis
que quan es van regular els títols de tècnic superior en imatge
per al diagnòstic i de tècnic superior en radioteràpia i
dosimetria. 

A més, es tracta d’un sector que està sotmès a un continu
salt tecnològic i probablement tendrà un nou tracte davant dels
pacients quan arribin aparells de radiografies portàtils i es
podran fer radiografies a casa dels pacients, per no dir el tracte
amb el pacient que tenen ja, informant de les realitzacions i
preparacions prèvies de les proves, així com dels seus possibles
efectes adversos, consentiments informats, gestió de dades
clíniques.

La Societat Espanyola de Radiologia Mèdica ja s’ha
posicionat públicament també a favor de la necessitat d’una
major formació, una major formació que pot permetre una
major innovació en la metodologia de treball, un major nivell
d’autonomia, formació en recerca en el camp de diagnòstic i
terapèutic, en física mèdica sobre la imatge radiològica per a
l’aplicació clínica, en ressonància magnètica i les seves
aplicacions actuals en difusió i neuroradiologia, en imatge
molecular, en fusió d’imatge entre imatge diagnòstica i
terapèutica, en aprenentatge i entrenament d’imatge
d’ecografia, tant per a proves diagnòstiques com en processos
guiats per ecografia, en reducció de dosi, equips de TAC, o en
la navegació per a imatge preoperatòria, on es pot seguir la
posició de l’instrumental a la imatge preparatòria com si fos un
GPS. O la tractografia, un nou procés basat en la ressonància
magnètica que permet veure l’arquitectura cerebral i pot ajudar
a predir l’evolució cognitiva de nounats prematurs. També és
clar, per correspondència de mobilitat professional cap a estats
de la Unió Europea.

Per tant, votarem a favor dels cinc primers punts de la
iniciativa, malgrat entenem també la complexitat de fer una
transició ordenada cap a un model de formació universitària,
possiblement podria implicar la coexistència d’ambdós models
formatius durant un temps i és un procés complex que presenta
un cert nombre d’incògnites, com quin percentatge de tècnics
que actualment exerceixen la professió estarien disposats a
continuar amb la seva formació reglada.

I totes aquestes incògnites sobre el nivell de demanda,
necessitat i adequació que pot existir a la nostra comunitat,
d’una iniciativa que, ho remarcam, ha sorgit d’una associació
canària, fan que no puguem votar a favor del darrer punt, on es
demana la implantació d’un grau a la UIB. Un grau del qual
encara no estan definides a nivell nacional les seves directrius
i sobre el qual no hi ha cap estudi que actualment avali la
conveniència de la seva implantació a la nostra comunitat, per
no dir que els graus universitaris no s’implanten o es deixen
d’implantar per voluntat d’un grup polític, sinó que les
prioritats es marquen conjuntament amb la Universitat i el seu
consell social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per contradiccions té la paraula el grup
proposant, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els grups per la bona
voluntat demostrada a l’hora de dir que sí a aquesta iniciativa
que avui presenta el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes en el Parlament de les Illes Balears.

Jo vull celebrar, Sr. Bona, que el Partit Socialista ho
presentàs a Canàries, haguessin fet una mica més de via, i li ho
dic amb tots els respectes, i tal vegada avui estaríem en la
posició contrària de votar la seva iniciativa. Però avui votam la
del Grup Parlamentari El Pi i no perquè l’hagi presentada una
associació canària, ni molt manco, sinó perquè nosaltres ens
hem reunit amb una associació de radioteràpia aquí, a la nostra
comunitat autònoma, i la seva petició va ser molt clara, que va
ser aquesta que avui hem dut a la Comissió d’Educació. 

Dit això, Sra. Margalida Durán, moltíssimes gràcies pel seu
suport i també per les seves paraules, estam d’acord que fa
molts d’anys que es viu, també en aquest col·lectiu, un greuge
comparatiu, és que si començam a repassar la història és molt
tossuda i molt cruel per a segons quins col·lectius, i és vera que
són molts de graus que podríem homologar, però crec que hem
d’anar per parts, els podem sumar tots i nosaltres, quan vostès
presentin..., nosaltres seguirem presentant, els donarem suport.

Dir que sí a la incorporació de la CRUE per suposat que sí,
a nosaltres ens aniria bé, Sr. President, que això s’afegís.

I pel que fa al sisè punt, per suposat acceptarem aquesta
esmena in voce, o aquesta transacció que avui ens presenta el
Grup Parlamentari Ciutadans. De tota manera, em vull explicar,
és vera que tal vegada la redacció no és l’adequada però el que
vull dir és que “el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes a adoptar els acords necessaris per implementar
aquests estudis una vegada...”, òbviament, que sigui possible,
perquè si no és possible, és impossible. És així de clar.

I simplement dir això. Que ens van bé aquestes aportacions,
que no ens ho agafam com una contradicció sinó com una suma
a aquesta iniciativa que avui hem presentat i que pensam que
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simplement vol equiparar els nostres professionals a la resta
d’Europa. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, gràcies, Sra. Pons. Tant en el punt primer com en
el punt sisè ens podria concretar, en tot cas, com quedaria la
redacció dels dos punts amb la incorporació? I, igualment,
demanar a la resta de portaveus si accepten l’esmena in voce o
si hi ha qualque objecció. 

Si ho accepten, en tot cas, quedarien formulades a la nova
redacció. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Podem continuar? Senyors diputats... Un poquet de silenci,
podem continuar?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí, Sr. President, podem continuar. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Si vol llegir com queden el primer i el sisè punts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí, president. El primer, quedaria així: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar el diàleg amb
els sindicats, les associacions de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, Radioteràpia i
Dosimetria, la CRUE i col·legis professionals, amb la finalitat
d'atendre les demandes de reconeixement acadèmic i
professional d'aquests professionals.”

I el punt sisè, si els sembla bé, quedaria així: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
adoptar els acords necessaris perquè la Universitat de les Illes
Balears implanti el grau en Imatge Mèdica i Radioteràpia, una
vegada el Govern de l’Estat hagi instaurat aquest grau.”

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Gràcies, Sra. Pons. Per tant, passaríem ara a la
votació que, escoltats els portaveus, entenc que podem votar els
cinc primers punts d’una sola vegada i el sisè punt per separat.

Per tant, faríem la primera votació aquesta del primer fins
al cinquè. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI: 

12 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT: 

Queda aprovat per unanimitat. 

Vots a favor del sisè punt?

EL SR. SECRETARI: 

3 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, aquest punt queda rebutjat. La proposició queda
aprovada i aquest sisè punt queda rebutjat.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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