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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions? No n’hi ha cap.

Per tant, passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les proposicions no de llei RGE núm. 11647/19, presentada
conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’impacte del canvi
climàtic sobre la salut, i RGE núm. 1771/2020, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a una baremació ràpida i àgil en els concursos-oposicions en
el Servei de Salut de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei  RG E núm. 11647/19,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a impacte del canvi climàtic sobre la salut.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 11647/19, intervé en primer lloc pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Molt breument per explicar aquesta
PNL. Posar de relleu que a l’octubre de l’any passat es va fer
públic l’informe Riesgos asociados al cambio climático y los
cambios medioambientales en la región mediterránea, en
aquest sentit, aquest informe situa el Mediterrani com una de
les zones més vulnerables als efectes del canvi climàtic, en
aquest sentit posa de relleu que les dades més preocupants són
les que suposen l’increment de la temperatura, l’augment del
nivell de la mar, la intensitat de les onades de calor, els
períodes de sequera, la pèrdua d’ecosistemes i els riscs per a
la salut, que és del que tracta aquesta PNL.

En relació a aquesta darrera qüestió, als riscs per a la salut,
breument, aquest informe trasllada que, i llegesc literalment:
“se espera que las enfermedades y muertes relacionadas
con el calor sean más frecuentes, especialmente en las
ciudades, debido al efecto de las islas de calor y para los
grupos de población vulnerables”. Igualment destaca “el
deterioro de la calidad del aire, los suelos y el agua por la
contaminación”, donat que suposarà “más enfermedades
respiratorias y cardiovasculares y una disminución del
acceso a los alimentos saludables”.

De la mateixa manera que aquest informe, la revista The
Lancet, també poques setmanes després que es publicàs aquest
estudi, també va treure un altre estudi relatiu a les
repercussions del canvi sobre la salut dels humans.

Per tant, davant d’aquest escenari a l’any 2015 el Govern
de les Illes Balears va prendre un conjunt de mesures per
combatre els efectes del canvi climàtic, entre d’altres, o les
que han tengut una rellevància especial, la Llei de canvi
climàtic i transició energètica i la Llei de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears.

I com bé deia, davant la situació de canvi climàtic, el
Consell de Govern el passat mes de novembre, va declarar
l’emergència climàtica a la nostra comunitat autònoma. I en
l’aspecte concret de l’àmbit de la salut, aquesta emergència
climàtica preveu l’establiment de programes de vigilància i el
seguiment dels efectes del canvi climàtic.

En qualsevol cas, aquesta PNL únicament té dos punts
d’acord: el primer és que s’incloguin en les polítiques de salut
pública els efectes que té per a la salut de la població el canvi
climàtic; i el segon punt és que es faci difusió dels efectes que
té per a la salut de la població la situació d’emergència
climàtica que patim a les Illes Balears, en el marc de les
polítiques relatives al combat del canvi climàtic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Seguidament també per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ahir a la Comissió d’Hisenda ja
vàrem parlar dels objectius 2030 i de la necessitat de fer feina
damunt el canvi climàtic, amb tota la repercussió que això té
en el nostre entorn, a les nostres vides.

En aquesta proposició que firmam conjuntament amb el
PSIB i MÉS per Mallorca, tornam reclamar que els aspectes
del canvi climàtic siguin estudiats i es vegi quina repercussió
té sobre la salut pública de la nostra població, especialment a
unes illes com les nostres que són molt sensibles al canvi
climàtic.

No repetiré el que ja ha comentat el portaveu que m’ha
precedit, sí que convidaria a la resta de partits que creuen en
el canvi climàtic, evidentment, a donar suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta iniciativa, intervé pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Breument i en relació al que
comentaven abans els companys proposants de la iniciativa, en
el sentit que, i seguint evidentment les directrius dels
objectius 2030 de Nacions Unides, d’abordar el tema des de
totes les perspectives que siguin abordables. Jo crec que
l’aspecte sanitari és un dels més importants, veure aquest
canvi climàtic que es produeix especialment dins el conjunt de
les Illes Balears, com repercuteix dins la nostra salut i crec
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que per això és important disposar de dades suficients per
poder veure l’evolució de tot aquest procés. I per això també
ens hem sumat a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la majoria d’estudis científics
es projecten els efectes que el canvi climàtic tendrà a la salut
de la població. S’ha de destacar que aquest país i aquesta regió
és especialment vulnerable al canvi climàtic per la seva
situació geogràfica i característiques socioeconòmiques. És
important proporcionar una base sòlida per implementar
polítiques sectorials al camp de l’adaptació al canvi climàtic
a la salut. El canvi climàtic no pot considerar-se un fenomen
exclusivament ambiental, sinó que han de contemplar-se
també les conseqüències econòmiques i socials i en especial
sobre la salut pública.

Els principals impactes coneguts del canvi climàtic a la
salut estaran relacionats amb esdeveniments tèrmics extrems,
amb la contaminació atmosfèrica, amb la morbimortalitat
relacionada amb les temperatures, amb les malalties
transmeses per l’aigua, aliments i altres efectes d’infeccions.
Diversos estudis científics conclouen que els impactes del
canvi climàtic a la salut són susceptibles de produir-se directa
o indirectament.

Per tant, el Grup Popular votarà a favor d’instar el Govern
de les Illes Balears a incloure a les seves polítiques de salut
pública els efectes que té per a la salut de la població el canvi
climàtic, perquè és una qüestió científica provada i de la que
hi ha evidències.

Ara bé, en el segon punt ens abstendrem, perquè ho basen
en criteris polítics i no tècnics o científics i aquí no ens hi
trobaran.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Ahir, ho deia
Antònia Martí d’Unidas Podemos, es fa un tema transversal a
totes les comissions, no pot ser d’una altra manera
evidentment, són objectius 2030 i el nostre Estat, com molts
de Nacions Unides i de la Unió Europea, s’ha adherit i s’ha

compromès amb els objectius 2030 i amb l’agenda per
combatre el canvi climàtic.

Aleshores, el tema de salut és un tema transversal a tots
aquests objectius, no és un tema només específic i parla de
consum, parla de pobresa, parla de fam, parla de vida saludable.
Aleshores evidentment nosaltres entenem que dur una
proposició no de llei sobre mesures a les polítiques de salut
de la nostra comunitat autònoma, evidentment hi donarem
suport.

Crec que és important que així com duem propostes
d’aquests tipus en l’àmbit de la salut, tenguem en compte el
que vàrem aprovar ahir i és donar especial suport als
ajuntaments, a l’àmbit municipal que és on tenen també
algunes competències en tema de salut. Per tant, nosaltres hi
donarem suport.

Quant al punt 2, que és cert que parla dels efectes, el que
hem de tenir en compte és tota la xarxa d’informació que hi
ha, no només les formals a través de la conselleria, les entitats
del tercer sector fan una feinada i fan una projecció
important..., nosaltres no hem fet cap esmena, ni farem cap
transacció, és obvi, dels plans que es proposen en aquesta
proposició no de llei, farem seguiment de les polítiques que
faci la Conselleria de Salut i Consum, i li proposarem que es
compti amb el tercer sector per a aquesta difusió i aquesta
implicació a tots els àmbits, a l’àmbit de salut no només en els
centres de salut, a la promoció de la salut, l’àmbit també de la
prevenció, etc.

Per tant, confirmam des del nostre grup parlamentari el
compromís i el suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Ustedes continúan mezclando y
confundiendo a la población, confundiendo contaminación con
cambio climático, y el calentamiento global es un hecho, y
nosotros no negamos el cambio climático, al contrario de lo
que dicen y repiten como un mantra continuamente los
partidos de izquierda; nosotros no negamos el cambio
climático. Lo que no podemos aceptar como un dogma de fe
es que la acción humana sea la causante exclusiva de ese
calentamiento. Es más, no existe unanimidad en la comunidad
científica ni evidencia demostrable de que si los seres
humanos desaparecen de la tierra el cambio climático
desaparezca también del planeta con ellos. Está demostrado
que el planeta ha sufrido diferentes cambios climáticos a lo
largo de su historia, incluso antes de que los seres humanos
apareciesen. 
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Por tanto nosotros sí que creemos, evidentemente, que
este calentamiento, que este cambio climático puede afectar
a la salud pública de las personas, de los ciudadanos, y
evidentemente estamos de acuerdo con el punto número 1
para incluir en las políticas de salud pública los efectos que
pueda tener para la salud este  cambio climático a
consecuencia de ese calentamiento y de las posibles
consecuencias que pueda tener sobre los seres humanos.

Ahora bien, en el punto 2, donde dice que “el Parlamento
insta al Gobierno a difundir los efectos que tiene para la salud
de la población la situación de emergencia climática”,
nosotros cuestionamos esta emergencia climática,
evidentemente. No vemos ningún problema en que se difundan
los efectos que pueda tener para la salud el cambio climático,
“i que patim a les Illes Balears, en el marco de las políticas
relativas a combatir el cambio climático”. Aquí es donde
nosotros entendemos que a nosotros, como seres humanos,
combatir el cambio climático es algo que posiblemente nos
supere y que no sea un problema exclusivamente de los seres
humanos, como he dicho antes.

Por tanto, si existe la posibilidad de una votación separada,
apoyaríamos el punto 1 y nos abstendríamos en el punto 2,
porque no creemos que eso pueda ser algo que los seres
humanos puedan por si mismos cambiar. El cambio climático
es algo, como he dicho, que nos supera. Por tanto solicito la
votación separada.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres normalment, a l’hora
de decidir què feim amb PNL o propostes parlamentàries a
l’hora de presentar iniciatives, el que fem és parlar i investigar
d’aquells que en saben, i ens en fiam, perquè, si no, no
arribaríem a tenir un criteri propi perquè està clar que de tot
no sabem. Més humils hem de ser quan dic que no sabem
gairebé de res.

En qualsevol cas, sí que m’agradaria oferir aquí un parell
de dades, algunes ja s’han esmentat, però m’agradaria recordar
que segons el CES, que és el Consell Econòmic i Social de la
Universitat de les Illes Balears, hi ha xifres que són
significatives, per exemple, que el canvi climàtic empitjorarà
la salut de la població a les Illes Balears, que és això que
dèiem, que el 2030 augmentarà un 18,5%, que hi haurà
300.000 persones més que ara; les onades de calor extrema
passaran, segons el CES, de 10 dies a l’any a 30; a més a més,
es parla que la població illenca -està clar, ho veiem dia a dia-,
està més envellida cada vegada més, vivim més, per tant som
també més vulnerables de cara a tenir més malalties, perquè la
nostra expectativa de vida és més llarga.

A més a més hem de dir que, segons diferents estudis
d’universitats, com és el cas de la Fundació per al foment de
la recerca sanitària biomèdica o el Centre de recerca
biomèdica d’epidemiologia i de salut pública, es diu que en el
sud d’Europa, a les diferents regions del sud, hi haurà més
morts per onades de calor a mesura que avanci el canvi
climàtic. És de caixó, és que si ho pensam és de lògica
aclaparadora. 

A més a més, e l sector sanitari ha de seguir una sèrie
d’actuacions per posar en marxa un sistema d’alerta i
prevenció d’aquests efectes d’onades de calor; veiem com
d’any en any això passa. I a més a més també m’agradaria
recordar que l’àrea de zoologia de la Universitat de les Illes
Balears assegura que el canvi climàtic afavoreix que el medi
sigui més apte per a l’arribada de nous moscards. Nosaltres
coneixíem els moscards de tota la vida i ara ja començam a
veure com hi ha espècies invasores que han arribat aquí, és el
moscard tigre, i ara parlen fins i tot d’altres moscards capaços
de transmetre malalties tropicals, com és el virus dengue, el
zica o el chikungunya, que produeixen trastorns al sistema
nerviós, encefalitis i fins i tot la mort.

No volem ser alarmistes, ho diuen els científics, nosaltres
simplement ens en fem ressò. I volem recordar també que les
malalties respiratòries, de què també se n’ha parlat aquí, per
culpa de la pol·lució domèstica ambiental tenen efecte nociu
sobre la població; és a dir, no sé qui va ser a Madrid -bé, ho sé,
però no importa repetir-ho- que va dir que, bé, que la
contaminació no havia mort ningú mai. Sí, la contaminació
mata, això és un fet, i, per tant, simplement per aquestes dades
que acab de comentar i compartir , direm que sí a aquesta
iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Els efectes per
a la salut van ser objecte per primera vegada d’un capítol
diferenciat a l’informe de l’IPPC del 1976, però no va ser fins
al tercer informe emès l’any 2001 que es van fer referències
als principals efectes del canvi climàtic sobre la salut, efectes
directes com a resultat de l’augment de la freqüència i
intensitat dels fenòmens meteorològics extrems: inundacions,
tempestes, ciclons, incendis..., i dels impactes a la salut de les
altes i  les baixes temperatures, onades de calor i de fred.
Efectes indirectes, entre els qual se citen l’increment de la
freqüència de malalties respiratòries a causa dels canvis de la
qualitat de l’aire els nivells de pol·len; l’increment de la
incidència de les malalties d’origen alimentari i transmeses
per l’aigua, especialment en les àrees amb problemes de
sanejament; canvis en la distribució geogràfica, l’estacionalitat
i la incidència de les malalties infeccioses o dels seus vectors;
desplaçaments demogràfics de les poblacions afectades a
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entorns urbans a causa del deteriorament mediambiental, la
pèrdua de terres de conreu i les inundacions.

L’evidència científica sobre els efectes en la salut mostra
que el canvi climàtic ja ha alterat la distribució d’alguns
factors de malalties infeccioses, ha modificat l’estacionalitat
d’alguns pòl·lens al·lergènics i ha incrementat les morts
relacionades amb les onades de calor.

En el cinquè informe del 2014 l’IPPC constatava que la
influència humana en el sistema climàtic és clara, i que les
actuals emissions antropogèniques de gasos amb efecte
hivernacle són les més altes de la història. Les concentracions
atmosfèriques de diòxid de carbó, metà i òxid nitrós no tenen
precedents, almenys en els últims 800.000 anys. Els seus
efectes s’han detectat en tot el sistema climàtic, va assenyalar
aquest informe. La invasió d’hàbitats i ecosistemes animals,
juntament amb la crisi climàtica, ha provocat que cada vegada
hi hagi més malalties que les espècies transmeten als humans,
tals com el coronavirus, molt actual, segons (...) experts. 

El canvi climàtic influeix en els requisits bàsics per a la
salut: un aire net, aigua potable, aliments suficients i un
habitatge segur. El quart informe publicat per l’IPPC l’any
2007 estima que els majors impactes seran a causa dels
efectes indirectes sobre la disponibilitat d’aigua i aliments i
per les catàstrofes causades per situacions climàtiques
extremes. El grau d’afectació a les poblacions, tot i ser
general, no serà uniforme, i es preveu que es veuran afectades
de manera desproporcionada les zones més desfavorides i
poblades del planeta, sobretot Àfrica i el sud-est d’Àsia,
incrementant-se les desigualtats en salut i l’accés a una
alimentació adequada, aigua neta i altres recursos.

Les recomanacions i línies estratègiques internacionals
insisteixen en la necessitat d’abordar el canvi climàtic i aplicar
mesures preventives de mitigació, reducció d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle i d’adaptació, adreçades a reduir la
vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans dels potencials
efectes del canvi climàtic, que han de ser intersectorials i
implicar tota la societat. En aquesta línia l’OMS prioritza el
reforçament dels serveis de salut pública i la gestió del medi
ambient orientada a la salut entre les mesures d’adaptació més
importants per reduir els efectes negatius del canvi climàtic
en la salut de les persones.

Per tot l’explicat votarem a favor d’aquesta proposta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, en torn de contradiccions, tenim la
intervenció del grup proposant. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, bé, gràcies, supòs que no esgotaré el temps. Bé,
fonamentalment vull referir-me un poc a la polèmica que ha

generat el punt 2. Jo, quan el vaig redactar, des del meu punt de
vista l’únic que cercava amb aquesta qüestió és que la difusió
d’aquests efectes pogués afavorir una certa conscienciació
entre la ciutadania de les conseqüències que poden tenir sobre
nosaltres mateixos el efectes del canvi climàtic, i que, davant
d’aquesta conscienciació, tothom puguem actuar en la mesura
de les nostres possibilitats a minvar totes aquelles actuacions
que afavoreixen el canvi climàtic. No cercava res més enllà i,
en fi, els grups de l’oposició tenien la possibilitat de fer una
esmena i segur que ens haguéssim pogut posar d’acord.

En qualsevol cas agraesc el suport a l’altre punt, i sense
cap problema acceptarem la votació per separat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És clar que hi ha hagut canvi climàtic
al llarg de tota la història, en sabem de geologia, en sabem, de
ciència, però les inundacions estan recollides fins i tot a la
Bíblia. Venc a dir, que es cregui en una cosa o que es cregui en
l’altra o en totes dues, evidentment existeix el canvi climàtic.

Què passa aquí? És, la diferència és el grau, la rapidesa,
l’agilitat, el grau d’agència humana que intervé en aquesta
situació d’emergència climàtica en el nostre món. Sembla que
algú que estigués en contra de les migracions hauria d’estar a
favor que s’actuàs contra el canvi climàtic, perquè és un dels
factors importants dels migrants a aquesta societat, no?, en el
nostre món. I que bé, també, que actuar contra aquest canvi
climàtic i aquesta situació d’emergència protegirà la salut de
totes i cada una de les persones, fins i tot de les negacionistes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, massa..., vull dir, tampoc no hi ha massa cosa més a
haver d’afegir, és a dir, és una moció aquesta que parla prou
clar, després ja cadascú pot interpretar el que vulgui. I tampoc
no es tracta d’entrar dins el debat que si realment en el canvi
climàtic hi ha un factor, diríem, d’intervenció humana o
antròpica, com se’ns va dir en el Ple, crec que era la setmana
passada, o no, que, francament, crec que tampoc no és ni
l’espai ni nosaltres tenim la formació adequada, almanco la
meva, per poder-ho discutir.

El que sí crec és que hi ha prou consens en el sentit que les
persones estam accelerant aquest canvi climàtic. Moltes
vegades, quan parlam del canvi climàtic sempre la immensa
majoria de la població pensa que això són els polítics que ho
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han d’arreglar i moltes vegades més que els polítics,
començant cadascú pel seu batlle o els seus regidors pensa
moltes vegades en Nacions Unides i en entitats que ens van
molt enfora, quan són qüestions que cada persona hi té molt a
fer perquè respon evidentment a què fa cadascú respecte
d’això, que al cap i a la fi és el bessó de la qüestió, més en una
cosa que com veiem ens afectarà directament sobre la nostra
salut i sobre el nostre benestar.

Per tant, crec que en aquest sentit és prou importar fer
aquest esforç pedagògic, especialment, diria, que la gent sigui
conscient que és un problema que ens afecta a tots i que tots
i cada un, des de les seves possibilitats, que són moltíssimes,
des que encenem el llum o no l’encenem, com a un exemple
de possible actuació, ens afecta a tots i, per tant, tots ens hi
hem d’implicar d’una manera molt directa. Per tant, res més a
afegir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, com el Sr. Dalmau ja ha dit que acceptava
la votació separada, passam a votar el punt 1 de la Proposició
no de llei 11647/19.

Vots a favor? Unanimitat en el primer punt.

Passam a votar el segon punt.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11647/19, relativa a l’impacte del canvi climàtic
sobre la salut.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1771/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a una baremació ràpida i àgil en els
concursos-oposicions del Servei de Sal ut de les Illes
Balears.

Tot seguit, passam al debat de la segona Proposició no de
llei, prevista a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 1771/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a una baremació ràpida i àgil en els
concursos-oposicions del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup proposant la
Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. El 26 de maig de l’any 2018 es va
publicar al BOIB la resolució del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, a través de la qual es convocava
el concurs-oposició per cobrir 191 places per a torn lliure i
49 per a torn de promoció interna, vacants en la categoria de
metge de família en els equips d’atenció primària depenent del
Servei de Salut de les Illes. 

El 5 de febrer de l’any següent, 2019, es publicava el llistat
definitiu de puntuacions de la fase d’oposició i s’obria el
termini de 20 dies hàbils per acreditar els mèrits de la fase de
concurs. Pràcticament un any després encara no s’ha procedit
a la baremació i la resolució del concurs-oposició. Que
gairebé transcorrin dos anys entre la convocatòria i la
resolució d’un concurs-oposició és una durada que pensam és
inacceptable, no només per la incertesa i l’angoixa que es
genera als participants i afectats, sinó també perquè aquesta
situació té conseqüències econòmiques, sigui a través de no
cobrar la carrera professional, sigui pel desplaçament de llocs
de feina temporals.

Tanmateix aquesta situació no només perjudica els
professionals de la salut sinó que també perjudica els
ciutadans, als malalts. Els pacients, amb tots aquests canvis,
veuen interrompuda la seva assistència amb canvis continus de
metge, la qual cosa pot afectar la seva salut i també la
confiança que tenen en ells. La relació metge-pacient
continuada estable i de confiança és clau, pensam, per al gran
repte de la cronicitat i la seguretat dels pacients. 

L’article 3 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públic, estableix que les administracions públiques serveixen
amb objectivitat als interessos generals i actuen d’acord amb
principis com el d’eficàcia, havent de respectar la seva
actuació, principis com l’agilitat en els procediments
administratius, la bona fe i la confiança legítima.

Per tant, El Pi Proposta per les Illes presenta la següent
proposició no de llei:

Primer: “El Parlament de les Illes insta el Govern de les
Illes Balears que la baremació de mèrits als concursos-
oposicions del Servei de Salut sigui àgil i ràpida i que en cap
cas tengui una durada superior als tres mesos.”

Segon: “El Parlament de les Illes insta el Govern que
resolgui de forma immediata, i mai en un termini superior a un
mes, la baremació i el concurs-oposició convocat per cobrir
places de metge de família a través de la resolució publicada
al BOIB el 26 de maig de l’any 2018.”

I tercer, i darrer: “El Parlament de les Illes insta el Govern
a estudiar mecanismes perquè aquelles persones que hagin
superat la fase d’oposició, mentre no es resol el concurs-
oposició, no es vegin desplaçades de la plaça que estiguin
ocupant, eventualment o interinament, a conseqüència del
nomenament dels nous interins, d’acord amb la llista
corresponent.” 
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat conjuntament pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca les esmenes
RGE núm. 3424, 3425 i 3426/20. Per a la seva defensa té la
paraula, per  part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies de nou, Sra. Presidenta. En primer lloc, el que
volem posar de relleu és que ara mateix l’ib-salut té més de
6.000 places convocades amb la seva oferta d’ocupació
pública, la convocatòria més gran dels darrers sis  anys. Ara
mateix també el 65% dels exàmens ja s’han realitzat i  a
qualque especialitat ja s’ha convocat una segona volta o una
segona convocatòria.

Si bé és cert que el Grup Parlamentari El Pi ens trasllada
un cas concret a aquesta PNL relatiu a la convocatòria dels
metges de família i, en aquest sentit, i  per explicar les
esmenes que hem presentat conjuntament amb MÉS per
Mallorca i Unides Podem, volem posar de relleu un parell de
qüestions a debat.

En primer lloc, el que volem posar de relleu és que davant
d’aquesta tardança en la baremació que indica la PNL, hem de
tenir en compte que s’han obert dos processos al mateix
temps, un concurs de trasllat que es va resoldre el setembre de
2019 i el concurs-oposició, com bé trasllada aquesta PNL. És
cert que perquè es pugui resoldre el concurs-oposició primer
ha d’estar resolt el concurs de trasllats. Aquests dos processos
han ocorregut de forma paral·lela.

En aquest sentit també, en relació amb la baremació, val a
dir que depèn del nombre de professionals que participin en el
concurs de trasllat aquest procés de baremació pot durar més
o manco, el que sí que és veritat és que el procés de
baremació és un procés prou complex, atès que, per part dels
sindicats i dels professionals sanitaris, s’ha demanat en
diferents ocasions, i  així es fa actualment, enriquir o
augmentar un poc les qüestions relatives a aquesta baremació
dels diferents mèrits que es puguin acreditar. És un procés
prou complex que pot requerir més temps del que tal vegada
es requeria prèviament a aquesta modificació dels barems dels
mèrits.

En qualsevol cas, el dia 7 de febrer, ara fa dotze dies, es
varen publicar els llistats provisionals de mèrits de la fase de
concurs i es va obrir el termini d’al·legacions. Som conscients
que també som davant d’un procés extremadament garantista
que contempla un conjunt de tràmits que s’emmarquen dins un
conjunt de terminis que s’han d’acomplir.

Per tant, entenem que limitar els terminis en relació amb
la baremació seria possible sempre i quan se simplifiqués
aquesta baremació i, com bé he indicat, és una qüestió que els
sindicats i el personal sanitari varen reivindicar perquè fos un

poc més complex per introduir aspectes importants de l’àmbit
d’estudi i de la investigació dels professionals sanitaris.

Com bé he dit també, des del passat dia 7 s’han publicat
provisionalment aquests llistats de mèrits i ara som a aquesta
fase d’a·legacions les quals, evidentment, es respondran més
o manco aviat en funció de totes aquelles al·legacions que es
puguin portar a terme.

Per tant, el que hem plantejat a les esmenes, tant MÉS per
Mallorca com Unides Podem, és de qualque manera suprimir
els terminis dels punts 1 i 2 en relació amb la baremació dels
mèrits als concursos oposicions i en el cas concret dels
metges de família, al punt 2, posam de relleu quina és tota la
tramitació reglamentària i administrativa que han d’acomplir
per donar garanties a tot aquest procés d’oposicions que du a
terme Servei de Salut de les Illes Balears.

Igualment, també, com que comprenem tot el que
comporta per a totes aquelles persones que han estudiat i s’han
presentat a aquestes oposicions i han dedicat un temps molt
important de la seva vida a tenir, a poder aprovar aquestes
oposicions, entenem amb una nova esmena, que seria un nou
punt que introduiríem a la PNL, que el Parlament insti el
Govern a destinar més recursos, ja siguin econòmics o de
personal, no ho hem especificat perquè sigui un concepte
ampli, per poder agilitar la resolució dels procediments i els
tràmits administratius relatius a l’oferta d’ocupació pública
convocada per l’ib-salut.

I en aquest sentit, també em faltaria dir que votaríem en
contra del punt tercer perquè és contrari a la Llei 55/2003, de
16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari de
Salut, concretament contrari als articles 8 i  9  d’aquesta
legislació.

I amb això hauria defensat el posicionament del grup
parlamentari. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair a El
Pi que ens hagi presentat aquesta PNL per ser debatuda avui,
en el sentit que, si bé singularitza un cas concret d’una
oposició a la categoria de metge de familia, sí que ens permet
analitzar i plantejar el procés de baremació als concursos
oposicions del Servei de Salut.

Volem també posar en valor que, efectivament, es fa un
concurs de trasllat molt ambiciós al Servei de Salut i també
diverses oposicions a diverses categories per primera vegada
en moltíssims d’anys que eren molt, molt, molt necessàries,
perquè no pot ser que hi hagi interins durant tants d’anys en
l’administració pública amb les garanties que això comporta
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tant pels professionals com pels ciutadans i ciutadanes que
reben la seva atenció.

Evidentment, la baremació ha de ser totalment àgil i ràpida,
aquí estam absolutament d’acord, però si bé -com ha comentat
el company, el portaveu anterior- ha de ser àgil i ràpida, però
s’ha de tenir en compte el procediment, els terminis que
corresponen a cadascuna de les fases que estan incloses dins
aquest concurs oposició.

Llavors consideram que aquestes limitacions que estan tant
d’un mes, com de tres mesos... seria massa curta per poder
complir amb la legalitat vigent.

En relació amb el tercer punt, exactament igual i pels
mateixos motius de legalitat. Per part d’Unides Podem hi
votaríem en contra.

I sí que vull remarcar que tots els concursos oposicions
són difícils, són complexos, però s’han de tenir les mans
suficients per poder dur-los a terme amb les màximes
garanties i rigor, tant pel que fa a la convocatòria com a les
baremacions que bé, hi hauria molta història per parlar, però
bé...

Per acabar vull agrair a El Pi la seva proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tots podem
estar d’acord amb aquesta proposta, amb aquesta iniciativa.
Efectivament, el fet que passin dos anys és una qüestió que ens
pot fer empegueir com a administració pública, perquè fins i
tot arriba a ser xafogós, en el sentit que és una bona notícia
que es produeixin oposicions, especialment després de molts
d’anys que no se n’hagin fet.

Això està clar que és una bona notícia, a més en un àmbit
que és molt delicat, i encara a dia d’avui tenim un índex
d’interinitat dins les nostres administracions que
evidentment... hi hem de donar resposta mitjançant la cohesió,
si volem que realment l’administració pública sigui aquest
instrument eficaç al servei dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes.

Hem presentat aquestes esmenes perquè entenem que tant
de bo poguéssim dir en tres mesos i si pogués ésser en un ja
seria fantàstic, no?, és cert, però també és veritat que per
alguna cosa els nostres padrins ja deien allò que las cosas de
palacio van despacio, vull dir, no és un tema que vengui
d’avui, que el concepte rapidesa dins l’administració pública
sigui molt relatiu, molt, però tampoc no és un tema al qual ens
haguem d’avesar que, perquè és l’administració pública sigui,
com deien els nostres padrins, que vagi despacio.

Per tant, crec que en aquest sentit també és important
estimular que aquests processos, tot i que són complexos, tot
i que això ho podem entendre, siguin també més àgils i pensar
sobretot en les persones que opositen i molt especialment
després en els usuaris diríem del servei.

Per tant, presentam una sèrie d’esmenes, dues en concret,
que milloren el text quant al fet que possibiliten que encertem,
que realment sigui possible, i no en tres mesos, que ja veiem
que no serà possible perquè és que, tal i com està la situació
a dia d’avui, no ho és, tant de bo que sí que ho fos!

I una altra perquè entenem que no s’ajusta a la legalitat o
dret o respecte a la legislació que hi ha en referència a aquest
mateix tema, tot i que -com he dit al principi- estam totalment
d’acord amb l’esperit i amb els motius de la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes ha defensat una iniciativa amb la qual
compartim plantejament i  arguments. Consideram
inacceptable i desproporcionat que des de la publicació d’un
concurs oposició fins a la seva resolució  passin dos anys.
L’eficiència de l’administració pública s’ha de veure reflectida
en aquests casos. 

Per això des del Grup Parlamentari Popular donarem
suport a la proposició no de llei i votarem a favor d’aquesta
proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Vistes les esmenes que modifiquen,
dic modifiquen considerablement alguns punts, especialment
el tercer, i que qüestionen un tema de legalitat, per tant,
nosaltres si no s’aclareix... bé, llavors esperarem la
intervenció del partit proponent, però si no s’aclareix aquest
tema ens haurem d’abstenir, és a dir, quan es crea un debat i
que això no ho contempla... ho contempla la llei nosaltres com
a mínim si no tenim la informació ens abstendrem quant a
aquest tercer punt.

Voldria fer una valoració respecte del tema de com
gestionar l’ib-salut l’accés a la funció pública, és un tema que
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com sabem tots els membres d’aquesta comissió està fins i tot
als tribunals per uns temes de baremació, sobretot als
concursos de promoció i no fa... no és adient en aquesta
situació el tema de la demora en les resolucions dels
concursos o de les tramitacions d’aquest accés a la funció
pública, però és que, per una altra banda, el mateix Partit
Socialista plantejant aquí instar dotar més recursos per
agilitzar. Jo record que en tramitar pressuposts no s’ha
demanat pressupost ni s’ha modificat. 

La conselleria deia que el seu pressupost era suficient
quant a temes precisament.., entenc jo que quan són recursos
no es refereix a recursos materials, es refereix a recursos
humans que entenc jo que són necessaris i hi estam d’acord,
per tant, votarem..., demanarem al partit proposant que accepti
això i facem seguiment a la conselleria a veure si dotarà les
places públiques al cos administratiu i al cos de gestió per
poder dur a terme aquesta idea, és a dir, que no sigui una
qüestió  que sembla que queda enlaire quin ha estat e l
problema, sinó que el mateix Partit Socialista reconeix que
falten recursos humans per agilitar aquest procediment.

Deu ni do!, que no sigui un problema de recursos humans,
de funció  pública, que seria fer la volta, és a dir, no teníem
recursos suficients i a la mateixa vegada demoram que hi
puguin accedir.

En principi nosaltres hi votarem d’acord, esperarem a
veure si accepta les esmenes presentades, però si no
s’acceptés la tercera ens hauríem d’abstenir per una qüestió de
qüestionar la legalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps  màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros creemos que es inadmisible
que la administración pública tarde años, porque vamos ya para
dos años desde que se publica una convocatoria de
oposiciones hasta que se adjudican las plazas. No solo se
perjudica a los trabajadores desplázandoles de la plaza que
están ocupando...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

.... como personal eventual o interino, sino también se les
perjudica en el cómputo de tiempo de antigüedad, carrera
profesional, jubilación, además de mantener a los trabajadores
en una situación de incertidumbre sobre el tiempo que estarán
el ese limbo laboral durante el cual también deben hacer

frente a sus obligaciones y al sustento propio y de sus
familias.

Ahora bien, las enmiendas presentadas creo que desvirtúan
la intención de esta PNL. Quiero entender que el Gobierno ya
intenta que sea lo más rápido y ágil posible; de lo contrario
estaríamos aceptando que existe una intencionalidad de
retrasarlo. Entonces, instar a que sea lo más rápido y ágil
posible parece como algo que no tiene demasiado sentido. ¿O
es que tenemos que entender que no lo está haciendo, que es
posible hacerlo de una forma más rápida y ágil y no lo hacen?
Me asaltan estas dudas. Quiero esperar a saber qué va a hacer
el grupo proponente de esta PNL en cuanto a las enmiendas
presentadas antes de pronunciarme.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió... Ai!, no, perdona.
Ai!, disculpa’m, disculpa’m. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som pocs, però no tan pocs.

(Rialles)

És broma. Entenem que tot el procés selectiu de les
oposicions té la seva complexitat per poder garantir aquest
procés, però també compartim que resulta massa feixuc per
als opositors haver d’esperar tantíssim de temps, feixuc i que
no... no és raonable.

Si a més a més a açò afegim que feia temps que no es
convocaven aquestes oposicions, entenem que hi haurà molta
gent que s’ha anat a examinar, i per tant molta gent i moltes
qüestions per baremar. És cert que aquest retard posa en
evidència mancances de l’administració, com poden ser per
exemple que siguin necessaris més recursos per aconseguir
reduir els temps per resoldre aquestes convocatòries.

I vaig acabant esperant que puguin ser acceptades les
esmenes i que la proposta pugui tirar endavant amb el màxim
consens, i és que sense dubte el sistema ha de millorar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, pertoca ara la intervenció
del grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes. Per tant, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

És a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara te toca intervenir i fixar posició sobre les esmenes.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, bé, jo crec que no estic demanant tres mesos, estic
demanant dos anys i tres mesos; és a dir, no demanam tres
mesos més, demanam dos anys i tres mesos, com es veu
perfectament. Crec que el primer punt l’hauríem de deixar
igual, perquè són dos anys i tres, i sé que m’ho tombareu. És
a dir, és clar, és que això és un... és una negociació que tenim
perduda. La podria acceptar -estic pensant en veu alta- però bé,
el que està clar és que vull que quedi palès que no demanam
tres mesos, no posam una pistola al coll, sinó que són dos
anys i tres mesos perquè és un retard que és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I després el segon punt, d’acord, nosaltres diem “de forma
immediata i  en un termini superior a un mes”; vosaltres em
dieu “el més aviat possible”, i sempre és el més aviat possible,
però és que jo pressuposo al Govern..., però jo t’ho dic, ja em
contestaràs si hi ha ocasió, que de qualque manera fa el més
aviat possible la resolució, és a dir, que vull pensar que ja ho
fan així; o, si no, si ara l’instam a fer-ho el més aviat possible
podríem pressuposar que és que no ho fa aviat. És a dir, és que
em pareix una mica surrealista.

Però en qualsevol cas acceptarem aquestes esmenes;
retirarem el punt 3, perquè jo en temes de legalitat no m’hi
ficaré; i vigilarem que s’acompleixi el més aviat possible, i si
no ben aviat ens tornarem a seure, és l’únic que puc dir. I
acceptaríem el punt 3 bis. És a dir, m’heu fet un gol per
l’escaire, que es diu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord... idò entenc que la Sra. Pons accepta les esmenes
del Grup Socialista, d’Unidas Podemos i de MÉS per
Mallorca, i el punt 3 el retiraries. Per tant només votaríem el
punt 1 i el punt 2 amb les esmenes incorporades. És així, Sra.
Pons?

LA SRA. PONS I SALOM:

Hi un 3 bis que ha afegit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai!, perdona, i el 3 bis, sí, perdoni. A veure, espera.

D’acord. Passam a votar, idò...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Perdó, presidenta. En ocasions s’ha suspès la sessió per
poder acordar esmenes, no sé si era el moment que ha tengut
la Sra. Pons abans de la seva intervenció; no sé si tenim ara un
minut per poder concretar termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga, idò, un minut i ens hi posam.

(Pausa)

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Ja podem votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, si vostè em pot dir què heu acordat.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho acceptaré, acceptaré l’esmena
primera, la segona, retiraré el tercer i acceptaré el 3 bis.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem votació...? Li ha demanat el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares la votació separada...

No? Ah, idò disculpi. Ho havia entès... no, ho havia entès
així, perdonin.

Idò votam conjuntament la proposició no de llei?

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
1771/20, relativa a la baremació ràpida i àgil en els concursos
d’oposicions del Servei de Salut.

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