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LA SRA. PRESIDENTA:
Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Una dada, a l'any 2019, de mitjana, cada metge de Balears
tenia assignades 1.761 targetes sanitàries quan a Espanya la
mitjana és de 1.360. Aquesta és una dada, de les moltes
existents, que demostren les mancances existents. La
incorporació de sanitaris al sistema de salut de les Balears no
és fàcil, ja que en general hi ha una mancança de professionals.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, Sra. Presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Josep
Ferrà.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui
relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE núm.
14587/21 i 656/22.
1) Proposició no de llei RGE núm. 14587/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, per impulsar un pla de xoc contra la variant
Òmicron de la COVID-19 sense imposar restriccions dels
drets i llibertats.
Abans de començar el debat de l'ordre del dia d'avui,
aquesta presidència informa que, mitjançant l'escrit RGE núm.
3674/22, el Grup Parlamentari Ciudadanos ha retirat la
Proposició no de llei RGE núm. 14587/21.
2) Proposició no de llei RGE núm. 656/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a adopció de mesures urgents per augmentar i
estabilitzar els sanitaris que presten serveis a Eivissa.
En conseqüència, passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 656/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l'adopció de mesures
urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten
servei a Eivissa.
Per a la defensa d'aquesta iniciativa, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons.

Per això, va ser una decisió estratègica molt encertada, cosa
que aplaudim i a més l'hem visitada recentment, la implantació
dels estudis de Medicina a la Universitat de les Illes Balears.
La situació és molt greu, en general, a les Illes Balears, però
ho és especialment a l'illa d'Eivissa, i nosaltres avui ens volem
centrar aquí, les circumstàncies assenyalades tenen especial
intensitat, segons els sindicats mèdics a aquesta illa hi
manquen, com a mínim, 30 metges a Atenció Primària i 30 més
a atenció hospitalària.
El problema s'agreuja, a més a més, perquè moltes de les
places de personal sanitari o estan vacants o buides, ja que hi
ha una mobilitat dels empleats públics que els permet guanyar
la plaça, anar a una altra illa i desfer i deixar sense efecte bona
part de la planificació aprovada. Ens han contat un cas concret
que els volia... -supòs que el saben-, però els ho vull recordar
o contar el dia d'avui, que és un oncòleg de l'illa d'Eivissa que
li han ofert feina a les Illes Canàries, sempre és l’exemple a
seguir, i se n'ha anat. I és que ara no hi ha oncòleg a l'illa
d'Eivissa.
Per tant, vaig als acords d'aquesta proposició no de llei,
instam el Govern a aprovar un pla per cobrir i estabilitzar la
plantilla de personal sanitari que presta el servei de salut a
Eivissa, tot adoptant mesures de fidelització, que podrien anar
des de possibles pujades de retribucions, passant per la
reducció de la mobilitat i arribant a l'aplicació de bonificacions
i deduccions a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.
Segon. Instam a establir una negociació que garanteixi una
pujada significativa dels doblers que pel plus d'insularitat reben
els professionals del sistema sanitari. En aquest sentit, i a nivell
global, vàrem fer pregunta en el Ple aquesta setmana i també
hem registrat proposició no de llei per a tots els empleats
públics.

LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades,
companys d'aquesta comissió, molt bona tarda.
Així és, l'article 25 de l'Estatut d'Autonomia estableix que
es garanteix el dret de la prevenció i protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal. A
més a més, afegeix aquest precepte, que totes les persones en
relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i
l'exigència del compliment d'un termini màxim perquè els sigui
aplicat un tractament.
Les Illes presenten un greu dèficit de personal sanitari, tot
i que reconeixem que hi ha hagut un esforç per incrementar les
plantilles de sanitaris a aquesta comunitat autònoma els darrers
anys, és cert també que sembla una carrera d'obstacles a l'hora
de contractar, a l'hora de tenir, a l'hora de fidelitzar la feina
d'aquests professionals a la nostra comunitat.

Tercer. Instam el Govern a fer a l'illa d'Eivissa una difusió
i comunicació més intensa de l'opció existent que representa el
Decret de garantia de demora, tot realitzant una campanya
específica per donar a conèixer aquesta opció que tenen al seu
abast els malalts.
I ja per acabar, estendre el pla a la plantilla del personal
sanitari de Menorca i de Formentera. Parlam, com sempre,
d'insularitat, de doble insularitat i de triple insularitat. Així, si
es considera que es produeixen circumstàncies i necessitats
anàlogues, nosaltres entenem que s'ha d'estendre aquest pla a
les illes esmentades.
I aquesta és bàsicament la proposició no de llei, esperam el
seu suport.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. S'han presentat, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, les esmenes RGE núm. 3741 i 3742/22. Per a la
seva defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Enfront
d’aquesta proposició no de llei que presenta Proposta per les
Illes i defensada per la Sra Pons, evidentment vostè sabrà,
companya diputada, que nosaltres li donarem suport, i ho sap
perquè va en la línia de l’acció institucional que la nostra
formació política, vostè ho sap, ja ha traslladat a través
d'iniciatives, a través de preguntes de control i, sobretot, hem
estat molt bel·ligerants amb el Govern quant a la seva política
envers el decret de demora de garanties als pacients, pel retard,
per l'augment de la llista d'espera i per la demora en l'atenció,
una cosa que encara no s'ha resolt, així com denuncien tant els
pacients com els mateixos professionals sanitaris.
De fet, el pla de xoc que nosaltres demanam, el nostre grup
parlamentari, des de fa dos anys, el va presentar el director del
Servei de Salut de les Illes Balears fa quasi 10 dies o manco.
Per tant, hi ha unes mancances importants, estructurals també,
quant no tan sols a la fidelització, sinó que qualcú encara se’n
duu les mans al cap quan es pronuncia la fugida de
professionals, i la fugida vol dir que no ens interessa renovar
contractes o seguir en aquestes places per l’encariment que
suposa el cost de la vida o per la manca de la retribució
adequada en comparació amb la situació que tenen altres
comunitats autònomes.
I vostè esmenta aquí una situació i, a més a més, insta uns
punts als quals nosaltres li donarem suport, perquè parlam del
nombre de pacients i de targetes sanitàries que té una mitjana
de 400 targetes, 400 persones més ateses que la mitjana estatal.
Però és que, a més a més, vostè esmentava que una mitjana de
1.770, 1.765 targetes sanitàries a les Illes Balears, a Eivissa
vostè sap, que és l’objecte d'aquesta iniciativa, que estam prop
de les 2.100 per facultatiu; a més de situacions de pèrdua de
facultatius per qüestions de baixa o per qüestions de no
reposició, com és el cas que vostè ha esmentat.
Recordem també per què no es posa en marxa, per exemple,
a l'illa de Menorca, i aprofitaré per dir-li que és molt encertat
que vostè pugui fer una extrapolació d'aquestes mesures a l'illa
de Menorca, que no és aliena, per exemple, que no s'hagi
començat encara el programa de cribratge de càncer de còlon
a aquesta illa, per manca d’estructura i dels recursos humans
adients.
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incompliment clar i una dilació a les negociacions que ha de
dur el Govern d'Espanya amb les Illes Balears en aquest
complement d'insularitat i en la retribució que pertoca dels
facultatius.
Nosaltres, Sra. Pons i companys d'aquesta comissió, hem
presentat dues esmenes d'addició, perquè entenem que és una
oportunitat que se suma a les iniciatives que també hem tingut
nosaltres aquesta proposició no de llei, de reivindicació dels
professionals sanitaris i de les seves associacions professionals
i col·legis professionals i, per tant, el tema de l'augment de la
dotació de professionals en tècnics de cures d'infermeria per
desburocratitzar els centres d'Atenció Primària, és una qüestió
demandada no tan sols pels tècnics d'infermeria, sinó que està
ben acollida per la resta de professionals, perquè tenim
mancança de professionals, i aquests professionals que hi ha
s’han de dedicar a tasques que els ocupen molt de temps i no
són pròpiament tasques que hagin de desenvolupar,
preceptivament, únicament facultatius o infermers i infermeres.
Per tant, al punt cinquè nosaltres li proposaríem aquesta
addició.
Quant al punt sisè, nosaltres estam cansats de sentir aquí ja
propostes específiques pel tema que l’ambulància s’ha
traslladada, denúncies que s'ha perdut una ambulància a un
municipi de l'illa de Menorca o de l'illa d'Eivissa i que són
insuficients a plantilla, i el que plantejam aquí és una cosa que
vostès han sentit dir altres vegades, que és una planificació
conjunta entre els especialistes del servei de la Gerència del
SAMU del 061, juntament amb els municipis de diferents
colors, per tant, de diferents colors a la majoria que els
governa, per poder establir quines són les necessitats de
població fixa, però també de població flotant que es produeix
a diferents indrets i temporada a les Illes Balears.
Per tant, nosaltres li proposaríem aquesta planificació
conjunta i que s'avanci en un establiment estratègic més eficaç.
Ho estan detectant i ho estan demanant els mateixos tècnics de
transport sanitari i també els tècnics d'emergències, però també
ho estan demanant les diferents àrees de salut.
Per tant, nosaltres li proposaríem, no vull entrar en dades,
per no agreujar més ... -ja acab, presidenta- ..., per no agreujar
més la situació que hi ha, crec que és coneguda, manco
augment o intensitat que podem esmentar un o l’altre és ben
coneguda per aquesta comissió i la nostra línia és propositiva.
Per tant, nosaltres reiteram el nostre suport a tots els seus punts
i, a més a més, l'oportunitat també d'aprofitar aquests dos altres
d'addició per millorar..., no per millorar la seva proposta, sinó
per incrementar la reivindicació, que és una reivindicació
conjunta ja coneguda. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Hem entès nosaltres, i ja li dic que es va aprovar en aquest
parlament fa dos anys ara una proposició no de llei, la va
aprovar per majoria el plenari, envers el tema del plus
d'insularitat. Això és una voluntat del Govern d'Espanya, és una
voluntat del Govern de les Illes Balears i que entenem que en
aquesta línia bel·ligerant que duu el Govern nosaltres li hem
donat suport, tots els grups parlamentaris també, perquè afecta
el règim fiscal de les Illes Balears i també el finançament, però
això, com saben vostès, està estancat. Per tant hi ha un

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats i diputades. Bé,
vagi per endavant que el Partit Popular donarà suport a aquesta
proposició no de llei.
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La Sra. Pons, del Grup El Pi Proposta per les Illes, tant ahir
en el ple com avui en aquesta comissió ha fet una exposició del
tema, que ens fan falta professionals a Eivissa. Jo aniria un
poquet més lluny i no m'aturaria a l'Estatut d'Autonomia, sinó
que me n'aniria a l'article 43 de la Constitució Espanyola, que
diu que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de las medidas preventivas, y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto.”

n'has de curar una de més, ja no la cures amb la mateixa il·lusió
i, per molt que hi posis tots els sentiments del món, no s'acaba
de fer bé.
Per tant, Sra. Pons, té el nostre suport. Acceptarem també
les esmenes, si el grup proposant les esmena.
Moltes gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Nosaltres, des de 2003, tenim una llei de salut, i aquesta llei
té com a finalitat primordial millorar l'estat de salut de la
població, i això no s'està acomplint; i és ver que hem passat una
pandèmia i que ha desmuntat la sanitat, però també és ver que
un bon gestor el que ha de fer és prevenir: prevenir el que no
s'està fent, i prevenir el que passarà, i això no s'està complint.
Sabíem que ens trobaríem amb això, amb dèficit de diagnòstic,
amb gent en llista d'espera perquè hi havia moltes patologies
que no s’estaven curant, hi havia moltes patologies que no eren
COVID que seguien: seguien les hipertensions, seguien les
artrosis, seguia la manca de salut mental..., i necessitam tenir un
govern àgil, ràpid, però també imaginatiu, hem de trobar la
fórmula perquè els metges no se'n vagin i perquè els que tenim
... captar.
Li hem dit des del Grup Parlamentari Popular un parell de
vegades a la consellera, que els hem de fidelitzar i hem de
captar professionals, a un moment que tot Espanya -i com va
dir un dia la consellera-, tot el món necessita professionals
sanitaris, professionals sanitaris, tant metges, infermers i tècnics
en cures, com professionals de la salut, que potser no tenen una
professió sanitària; és tot el món que els necessita, però no de
tot el món se’n van, i de les nostres illes se’n van.
Jo ahir em posava a la pell d’aquest pobre oncòleg que ha
quedat i, si tens un poc d’empatia, penses, aquest oncòleg, amb
la pressió assistencial i en lloc de veure’n quinze cada dia, si
n'ha de veure trenta..., això és molt difícil, és molt difícil
d'empassolar perquè, a més, aquest metge no només..., o sigui,
si tu arribes i li dius, miri, és que em fa mal el cap, es quedarà
amb el mal de cap i, el pròxim li dirà és que jo tenc mal a un
genoll, i encara estarà pensant en el mal de cap de l’anterior,
amb la qual cosa, no pot fer la feina bé, i això repercuteix en la
qualitat de la medicina que es fa a les nostres illes.
Ens diran que nosaltres vàrem acomiadar professionals -que
no és cert- però també els diré que fa set anys els malalts que
ara esperen una pròtesi de genoll no tenien ni tan sols artrosi,
i els malalts que ara esperen més de dos anys per una cataracta
encara hi veien bé, no duien ni tan sols ulleres de mirar a prop.
Per tant, el que hem de fer és: ja basta de plans i hem de
posar fil a l'agulla. Hem de començar a atacar el problema i si
hem de començar per les illes menors, hi començam, perquè
tampoc no és solució que hi vagin els metges, d'aquí cap allà;
perquè els metges que són aquí tenen el seu horari de feina, i si
han de fer el doble de feina i un pic a la setmana han d'estar de
guàrdia, quan se’n van a Menorca o quan se’n van a Eivissa ja
hi van cansats, i una persona que ha fet cent panades, quan en
fa cent una, no li surt igual de bé que la primera, amb la qual
cosa, els metges exactament igual, són persones, i les
infermeres són persones, i quan has curat deu ferides, quan

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Nosaltres som favorables a la iniciativa
que avui ens presenta El Pi, en relació amb la fidelització dels
professionals sanitaris de les nostres illes i concretament en el
cas d’Eivissa.
Vegem, en política és important tenir paraula i complir els
compromisos. Nosaltres, als Acords de Bellver tenim per escrit,
negre sobre blanc, l’augment de les plantilles a Atenció
Primària i als centres sanitaris de les nostres illes. Lògicament,
això implica no només la contractació, sinó la fidelització i
aquí, en aquesta iniciativa, hi ha tot un seguit de mesures que
a nosaltres ens semblen interessants.
Ara bé, en relació amb aportacions o intervencions prèvies,
dir que no es compleix la Llei de salut de les Illes Balears, del
2003, no és cert. Falten professionals?, sí. Tenen quotes
elevades els metges, concretament?, sí, clar que sí. Són
necessaris altres tipus de programes, de promoció de la salut?,
sí, però jo avui puc donar fe que avui matí he estat al meu
centre de salut amb un programa de promoció de la salut
infantojuvenil que ha funcionat, que ha funcionat a la perfecció,
i els professionals ho han fet beníssim. Llavors, tenim
professionals altament qualificats en el nostre sistema, n’hem
d'incorporar més, n’hem de fidelitzar; disposar, no només de la
facultat de medicina, sinó tenir professionals que s’estan
formant en infermeria, en fisioteràpia, en psicologia i en altres
àmbits és important, i seria també molt interessant poder
augmentar les places de residents, residents de totes les
especialitats, no només de medicina, ho vàrem comentar aquí
en les compareixences de salut mental que hem tengut a les
darreres setmanes.
Nosaltres pensam que les llistes d'espera s'han d'eixugar
amb personal de la pública. En aquest sentit, Sra. Pons, no
podrem donar suport al tercer punt de garantia de demora.
Nosaltres farem una abstenció, simplement en el sentit del que
s’està demanant; el Decret de garantia de demora és poc
utilitzat, però nosaltres pensam que no és per desconeixement,
sinó perquè la gent s'estima més seguir amb els seus
professionals de referència abans de fer un canvi cap a un altre
centre sanitari, per exemple. Pensam que aquesta és la causa,
encara que entenem que vostè proposi aquesta via i aquesta
solució.
En definitiva, per la nostra part, sí a fomentar i augmentar
els professionals de la sanitat pública si és en aquells àmbits on
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hi hagi especial necessitat. També dir que no és el mateix els
centres sanitaris de Palma, per exemple, que els de Manacor o
d'Inca..., hi ha dificultats diferents, encara que sigui a l'illa de
Mallorca, no només hi ha problemàtica específica a Menorca,
a Eivissa o a Formentera.
En definitiva-per acabar-, en relació amb les esmenes de
Ciutadans, pensam que van per les bardisses, a unes altres
temàtiques que no són les concretes d'aquesta iniciativa i en
aquest cas nosaltres no els donaríem suport.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que m'ha
impactat la Sra. Borrás, quan feia referència a la saturació a
nivell professional, que deia, bé, un metge o una infermera, que
ha de curar deu ferides o ha de fer tantes operacions, quan fa
l’onze, per ventura no ho fa amb la mateixa diligència que ha
fet la primera. I això em fa pensar que a mi, que estic pendent
que m’han de fer un cateterisme, des de fa una sèrie de mesos,
i el dia que em cridin hi aniré i li diré quin número som?, ho dic
perquè si em diu que som l’onze, li diré bé idò ja tornaré demà,
passat demà o...
Bé, bromes a part, crec que és important perquè fem
referència a una qüestió que tots estam d'acord, almanco veim
els símptomes -tornant a un llenguatge mèdic. Evidentment, per
conèixer, per fer un diagnòstic, evidentment, hi ha d’haver una
anàlisi prèvia, hi ha d'haver tota una sèrie de tractament dels
símptomes i moltes vegades, quan parlam d'aquesta qüestió
desviam l'atenció darrere altres qüestions que no responen, que
no són un símptoma i parlam, per exemple, de qüestions
lingüístiques, no?, que sempre -encara no han sortit, però
segurament sortirà- la persona que em precedirà en la paraula...,
a més, ja en fa cara, de tenir-ne ganes... Però bé, jo ho dic, és
a dir, moltes vegades el requisit de català s’ha posat com el
gran impediment que no hi hagi metges i personal qualificat a
les Illes Balears, quan a Múrcia o a Madrid, que són comunitats
que no són bilingües i que només hi ha una llengua, tenen
exactament les mateixes dificultats que poden tenir a dia de...
bé, en el cas de Múrcia parlen murcià i castellà, segons els
paràmetres del Sr. Casado.
Però, bé, crec que en aquest sentit és important fer una
anàlisi complexa, que evidentment no seríem a temps a fer-la
en una comissió com aquesta, però que va en primer lloc amb
una realitat i és que hem duplicat la població en els darrers vint
anys. En els darrers vint anys a les Illes Balears hem duplicat
la població i en canvi no hem tengut la possibilitat de duplicar
els serveis. Per tant, que hi ha hagut una falta de planificació?,
total i absoluta i crec que si qualcú ha d'entonar el mea culpa
són tots els que han tengut la possibilitat de governar les
institucions aquests darrers vint anys, que crec que som tots,
manco un i esper que estigui vint anys més tocar govern per
això.
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Crec que en aquest sentit hi ha hagut una falta de
planificació a nivell general, a nivell sanitari, a nivell educatiu,
a nivell de donar cabuda, donar resposta a aquest 1 milió i em
pareix que era, ho he apuntat, a dia d’avui, 1,17 milions de
persones -no són bromes- a Mallorca, parlam de molta gent,
que té molt a veure també amb un discurs recurrent en aquesta
cambra, que és l’econòmic, que deim, no, no hem de decréixer,
hem de créixer mesuradament, que són dues paraules que pot
ser que siguin incompatibles.
A part d’altres qüestions, evidentment va ser una bona
notícia i crec que a les persones que en el seu moment es varen
manifestar en contra de la creació de la Facultat de Medicina de
les Illes Balears, que ben prest ja donarà els seus fruits i que
any rere any, anirà incorporant bons professionals d'aquestes
illes dins el sistema sanitari públic, evidentment, al marge de
totes aquestes qüestions, que moltes d'elles són estructurals i
molt males de regular de qualque manera, perquè evidentment,
hi ha normativa que ens escapa, tant a nivell estatal com
després a nivell europeu i evidentment hem de fer coses, tot i
que moltes vegades siguin simbòliques, sobretot de cara a
estabilitzar la gent, a donar-los estabilitat laboral i això
evidentment, també implica moltes altres qüestions.
Per tant, estam d'acord amb l'anàlisi i donarem suport a la
proposta.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon ara el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los asistentes a
esta comisión. Con esta propuesta que trae hoy El Pi nosotros
estamos de acuerdo. Desde que empezó la legislatura estoy
escuchando, tanto a nuestro grupo, como a otros grupos
propuestas tendentes, precisamente a conseguir más
profesionales en la sanidad pública y todos los que no estamos
apoyando al Gobierno, estamos apostando por subidas de
impuestos, equiparación de pluses con Canarias, bonificaciones
en el IRPF, algo que compense económicamente para que los
profesionales sanitarios quieran venir a trabajar a Baleares.
Solamente los grupos que están sustentando al Gobierno se
niegan sistemáticamente a ello, supongo que porque la
prioridad en el gasto presupuestario pues es otra, porque si no,
no se entiende muy bien. En cualquier caso, también VOX en
el Congreso ha presentado una iniciativa recientemente para
equiparar los pluses de los funcionarios de Baleares con los de
Canarias, los costes de insularidad, y ha pasado exactamente
igual, todos los grupos que apoyan al Gobierno de Sánchez han
votado en contra y el resto ha votado a favor.
Por tanto, voy a votar a favor de esta iniciativa, pero bueno
es como un brindis al sol, ya sabemos que luego no van a hacer
nada de lo que estamos aquí pidiendo y además es que perdón,
no es que no hagan nada, es que no va a salir adelante porque
los grupos que apoyan al Gobierno, pues se van a negar.
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En cuanto a la UIB. A ver, para mí que en la UIB se
imparta medicina es algo positivo, por supuesto, para mí y para
mi grupo, claro que sí, porque cuantas más facultades y más
plazas de medicina haya en nuestro país, pues más
profesionales salen titulados y necesitamos sanitarios,
necesitamos médicos. El tema es que claro, estuvimos el otro
día precisamente visitando la Facultad de Medicina y el Dr.
Roca, el decano, nos explicó con un powerpoint, pudimos ver
ahí los datos, los números y resulta que el 51% de los alumnos
son de las Islas Baleares y el 49% son de fuera. Es decir, el
hecho de que alguien venga aquí a estudiar medicina, no
implica necesariamente que luego se vaya a quedar aquí a
trabajar. Cuando una persona se va a estudiar fuera de su
comunidad autónoma o de su región, pues normalmente o
vuelve luego a su casa, a su lugar de origen, o se quedará allí,
pero siempre y cuando las condiciones laborales sean óptimas.
Si las condiciones laborales no son óptimas, no tienen por qué
quedarse aquí.

Així mateix, es parla d’altres mesures de fidelització,
totalment d’acord, s’han d’adaptar aquestes mesures, però
també es parla del tema de la mobilitat, el tema de limitar la
mobilitat. Jo el que els proposaria des del meu grup, és adaptar
la mobilitat, perquè no només ha de ser restringir-la, sinó que
tal vegada pot ser augmentar aquesta mobilitat, justament
perquè els professionals puguin desenvolupar la seva tasca
d’una millor manera. Ja que parlem d’Eivissa i Formentera, tal
vegada un professional que guanyi la plaça a Formentera, pugui
desenvolupar també tasques a Eivissa, justament pel motiu que
el seu treball sigui més profitós, tant per als pacients com per
a ell mateix, en el seu progrés professional. D’aquesta manera,
tal i com es redacta, llavors s’hauria de modificar el quart punt,
perquè parla de les illes de Menorca i Formentera i llavors el
que es modificaria en aquest punt és la resta d’illes. Enlloc de
parlar de Menorca o Formentera, ho ampliem que la resta
d’illes puguin abastar, si es considerés, adaptar aquest pla a la
resta d’illes.

Desde el punto de vista presupuestario o de la eficiencia de
esta medida, de este gasto público por parte de la comunidad
autónoma, creo que a lo mejor... son 60 cada año, 30 con este
cálculo que hacemos, serían de Baleares, pensemos cuánto
costaría becar a estas 30 personas para que se fueran a una
facultad en otro lugar. A lo mejor nos saldría más económico
que montar aquí la Facultad de Medicina. En cualquier caso, no
digo que esté en contra de la Facultad de Medicina, al
contrario. Al final, pues oye, cuantas más plazas salgan y más
médicos titulados salgan en nuestro país, que España es nuestro
país todavía, pues más posibilidades tendremos de que aquí
acabe viniendo alguien a trabajar.

Seria aquesta proposta, que els passaré ara per escrit a tots
els que grups, perquè la tinguin també a la mesa, perquè la
tinguin, ara els pas la proposta. Si voleu la puc llegir com
quedaria, però era...

Bueno, creo que no me he dejado nada más.

(Remor de veus)
Era explicar aquesta proposta el que hi havia, si accepten
aquestes propostes de modificació de la proposició no de llei de
què es parla.
Una qüestió només, Sra. Ribas, tal vegada l’ha traït el
subconscient, però ha parlat de pujades d’impostos. Vostès han
parlat que han proposat pujades d’impostos, ho dic perquè tal
vegada el subconscient l’ha...

Gracias, presidenta.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposta que es fa,
justament des de Formentera li podem donar suport, però sí que
ens agradaria fer un parell de matisos i per això li faré un parell
d’esmenes in voce a la Sra. Pons, per millorar-la, perquè tot i
això la votaríem a favor, però crec que es pot millorar.
D’una banda al punt primer, l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera s’ha de reconèixer que és una gerència única, que
abasta dues illes. Llavors, quan es parla d’Eivissa sempre es
parla d’Eivissa i Formentera. Llavors quan es parla de
professionals d’Eivissa, es parla de professionals d’Eivissa i
Formentera, i ha de ser així. En aquest cas justament, no podem
circumscriure’ns només a Eivissa, perquè depenen els
professionals d’ambdues illes.
I després una de les millores en el primer punt que es fa, és
el Servei de Salut a Eivissa i Formentera, justament per
incloure que és una àrea de salut única.

Ho dic perquè tal vegada el subconscient l’ha traïda i no
era... Per això, tal vegada posar-ho de manifest.
Després hi ha dues esmenes que s’han proposat pel Grup
Ciutadans, que des del meu grup, tot i que podria semblar que
podríem votar-les a favor, crec que estan incloses dins
justament el primer punt, Sr. Gómez, perquè al primer punt no
parlam de què fa la gerència, perquè a cada banda les gerències
funcionen d’una manera distinta. Després crec que el Consell
de Formentera ja fa la seva tasca política de reclamar el que
considera necessari per a Formentera, però aquesta interlocució
no sé si seria en aquesta esmena, que a més, crec que l’esperit
no és aquest. Crec que barrejam coses que no anirien aquí. En
tot cas, que s’augmentin els professionals o que s’estabilitzin
per a qualsevol tipus de servei, estarien inclosos dins el primer
punt. Per això crec que no farien falta aquests punts que es
proposen.
Res més, que donarem suport als quatre punts originals de
la proposta, tant si s’accepten les propostes com si no.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors diputats i
diputades. Sra. Pons, li he de donar les gràcies com a grup que
dóna suport al Govern, per presentar aquesta PNL, ja que
fent-ho em dóna l'oportunitat d'explicar la feina que la
Conselleria de Salut ha fet en els darrers mesos per aconseguir
els mateixos objectius que vostè demana.
Fa poc més d'un mes, el dia 24 de març, es va presentar a
Eivissa el Pla especial de l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera,
aquest pla, que també s'ha presentat per a les illes de Mallorca
i Menorca més recentment, suposa una inversió de 50 milions
d'euros en el període de 2022 a 2024 que aniran destinats, entre
d'altres coses, a recursos humans, és a dir, a consolidar i a
augmentar les plantilles -com vostè demana-, a continuar
reformant i ampliant els centres assistencials, a dotar l'Hospital
Can Misses de la tecnologia més puntera i a escurçar les llistes
d'espera activant concerts de derivació de pacients.
Quant a recursos humans, el Pla destaca la consolidació a
través de contractes interins de 105 professionals, l'increment
de 40 places de plantilla estructural -29 de les quals seran de
facultatius-, la consolidació de 160 llocs de feina creats durant
la pandèmia, i diverses mesures per captar i fidelitzar personal:
vacances fora del període ordinari, augment del pressupost de
formació, campanya per captar professionals a les universitats,
promoure l'estratègia de salut mental...
Quant a infraestructures, hi ha prevista una inversió de 30
milions d'euros que se centraran a l'edifici J de Can Misses, a
l'ampliació de diversos serveis de l'hospital -com el de fertilitat
o el de microbiologia-, a les reformes de la unitat bàsica de
Puig d’En Valls, del centre de salut d’Es Viver, del centre de
salut de Santa Eulàlia, i a la compra d'un nou TAC.
Quant a les llistes d'espera, com ja he dit, s'ha posat en
marxa un contracte de col·laboració per valor de 13 milions
d'euros que preveu derivar 8.000 actes mèdics en dos anys.
Centrant-me, ara, en els punts de la seva PNL, en el punt 1
estam d'acord amb el Sr. Sanz, que la redacció que proposa és
més acurada, sense els exemples i parlant concretament del que
es vol i de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Al punt 2 li votarem que sí, també, tot i insistir com fem
sempre que aquesta negociació es dugui a terme a la mesa
sectorial, ja que són els seus membres els que han estat elegits
pels treballadors de forma democràtica.
El punt 3 també l’hi votarem a favor, però han d'entendre
que, ara mateix, el tema del decret de demora està paralitzat per
la pandèmia i que no es tornarà a posar en marxa fins que no es
consideri que la pandèmia està acabada, és per això que s’ha fet
el pla de llistes d'espera del que he parlat abans, de 13 milions
d'euros, només a Eivissa i Formentera. Quan sigui possible, es
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tornarà a posar en marxa i es farà tota la difusió perquè arribi
als usuaris.
Al punt 4, com ja he dit al començament de la meva
intervenció, encara que avui ens centram a Eivissa, aquests
plans s’han presentat a totes les illes, ja es va presentar també
a Mallorca i a Menorca, i això, en el cas de Formentera, compta
dins de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, així que tampoc
no tenim problema per votar-lo a favor.
En referència a les esmenes de Ciutadans. Bé, jo, si fos la
Sra. Pons, em pensaria molt si volen acceptar aquestes
esmenes, perquè em costa entendre què tenen a veure les
ambulàncies i la gestió de la burocràcia amb l'objecte de la
PNL, que és l'estabilització dels sanitaris.
Crec que fa servir el tema de les esmenes, Sr. Gómez, d'una
forma una mica qüestionable, i que al final està distorsionant
l'objecte de la PNL que ha presentat la Sra. Pons; si les
analitzam una per una, sobre la primera pensam que és més
interessant millorar els sistemes i protocols del Servei de Salut
abans que contractar nou personal per gestionar una
informació, que moltes vegades és sensible i objecte de
protecció de dades; i sobre la segona, torn a dir que no acab de
veure què té a veure el tema de les ambulàncies amb
l'estabilització de plantilles però, en tot cas, la conselleria ja fa
la planificació que pertoca.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Continuam. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Anem
per parts. Sra. Fernández jo des del principi he reconegut
l'esforç que s'ha fet els darrers anys per millorar la situació i
també per captar més professionals en aquesta comunitat
autònoma, però si feim una proposició no de llei i vostès hi
voten a favor és perquè encara no és suficient i perquè creim
que s'ha de tirar endavant, perquè la població -com bé ha dit el
Sr. Ensenyat- s'ha duplicat. Tenim, a més, una població flotant
que arriba a molts de milions de persones a la temporada alta,
i tot això menja molt de servei públic de sanitat.
Al Sr. Sanz, dir-li que crec que les aportacions que ha fet
són adequades. De totes maneres jo, si els ho sembla, els llegiré
com crec que quedaria perfecte aquest punt 1, i aquest punt 4,
que serien els que canviaríem, estaríem disposats a canviar, que
seria així: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears -aquí no canvia res- a aprovar un pla per cobrir
i estabilitzar la plantilla de personal sanitari que presta el servei
de salut a l’Àrea d'Eivissa i Formentera, tot adoptant mesures
de fidelització, des de possibles pujades de retribucions, moure
la mobilitat, i arribar a l'aplicació de bonificacions i deduccions
a l'impost de la renda de les persones físiques”.
Així, podríem fer una mescla que crec que hi estaríem tots
contents i d'acord. He canviat exactament el que ell em deia,
tenc la sensació, i m'agrada més la nostra redacció, que per això
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és la redacció original. No, no és la seva, és una mescla que he
fet.
I al punt 4 estaríem d'acord a dir: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes a estendre el pla a la
plantilla de personal sanitari a la resta de les Illes, és a dir,
Menorca i Mallorca, si es considera que es donen
circumstàncies i necessitats anàlogues”, i aquesta seria la
redacció, si els sembla bé.
Continu amb les reflexions, Sra. Presidenta? Gràcies.
Per altra banda, dir-li a la Sra. Ribas que gràcies pel seu
suport. Recordar i afegir unes dades que preocupen, que no he
dit a la meva primera intervenció: a Canàries, el plus
d’insularitat és de 588 euros per als metges, 423 per als
infermers; a Eivissa és de 108 euros per als metges i 94 per als
infermers. Així és que les dades canten, i el que passa en
aquesta comunitat no passa enlloc, que ens prenen el pèl
sistemàticament. Cert que a la facultat de medicina hi ha un
49% que no són d'aquí, però jo crec que això és un avantatge
també perquè fa que aquesta facultat es conegui a tot arreu, la
fa més universal, i li dóna un prestigi, que també necessitam per
pujar el plus de dignitat d'aquesta comunitat autònoma.
Per altra banda, Sr. Ensenyat, gràcies pel suport, feliç
cateterisme, estic segura que a vostè -en el lloc que el posinl’operaran bé, i esperem que sí; i s'ha de tenir en compte, així
és, com ja ha dit, que s'ha duplicat la població.
Sra. Martín, d'acord amb les seves reflexions, sobretot, mai
no hem dubtat de les altes qualificacions dels professionals.
Nosaltres sempre hem defensat això, com vostè ha fet.
Totalment d'acord.
I per al tema del Decret de garantia de demora, vostè ha dit
que tothom el coneix. A Eivissa i Formentera jo dubt que el
conegui tothom, se’ns ha traslladat aquesta preocupació; clar,
no ens hem d'enfocar només en Mallorca, sinó en la resta
d'illes. I per això nosaltres mantenim aquest punt.
A la Sra. Borràs, bona apreciació, la Constitució també ho
diu. Hem de prevenir, creim que la salut és prevenció, sobretot;
s’estalviarien molts de milions d'euros a les arques públiques si
tenguéssim la prevenció adequada i tenguéssim en compte que
val més la que guarda que la que cura, com deia la padrina.
I al Sr. Gómez dir-li que sí, que nosaltres acceptarem les
esmenes. Estic d'acord que és sanitat el que vostè planteja, que
no és exactament el tema central o el bessó d'aquesta
proposició no de llei que avui presenta el Grup Parlamentari El
Pi, però ens va bé, és per sumar, és per millorar, i crec que, a
més, el que vostès proposen és necessari.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Perdoni, presidenta... Un dubte, si podem. És que no ens ha
quedat clar si en el primer punt..., deia originalment: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un pla per cobrir i estabilitzar la plantilla del
personal...”
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdoni, si ens ho pot passar... És que és just el que anava
a demanar, perquè com que el text que ens han fet arribar a la
Mesa no és el mateix, s'ha modificat, la Sra. Pons hi ha fet
altres aportacions... Demanaria si, per favor, si se’ns pot fer
arribar el text definitiu perquè també el puguin tenir tots els
grups parlamentaris i el puguin analitzar.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No, Sanz t’ho fa en un moment, no et preocupis, vinga.
(Pausa)
LA SRA. PRESIDENTA:
Si us sembla bé, reprenem la sessió i, com que hi ha hagut
una modificació, per favor, la Sra. Pons ens llegirà el primer
punt com queda i el quart punt, que són objecte de modificació.
Ara ens ho passaré a llegir i llavors votarem.
LA SRA. PONS I SALOM.
Gràcies, presidenta. El primer punt quedaria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un pla per cobrir i estabilitzar la plantilla de
personal sanitari que presta el servei de salut a Eivissa i
Formentera, tot adoptant mesures de fidelització que podrien
anar, entre altres, des de possibles pujades de retribucions,
moure la mobilitat -o no?, ho deixam tal qual hem dit, perdó,
perdó, perdó, rebobín- a Eivissa i Formentera -va bé que
comenci aquí o torn a començar?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, “a Eivissa i Formentera, i tot adoptant mesures de
fidelització que podrien anar entre altres, des de possibles
pujades de retribucions, passant per la reducció de la mobilitat
i arribant a l'aplicació de bonificacions i deduccions a l'impost
de renda de les persones físiques”. És correcte, Sra. Pons?
LA SRA. PONS I SALOM:
És correcte, Sra. Presidenta.

Així que gràcies a tots. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Au, idò, passem al punt quart.

Molt bé, moltes gràcies idò...
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LA SRA. PONS I SALOM.
Perdoni, però és que aquesta vida meva d’improvisar
constantment, vaig canviant els punts així com els llegesc en
veu alta. Disculpin.
El quart punt quedaria així: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estendre el pla a
la plantilla de personal sanitari a la resta de les Illes, és a dir,
Menorca i Mallorca -coma- si es considera que es donen
circumstàncies i necessitats anàlogues.”
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Aclarit com queden els punts, si no hi ha cap partit
que hi presenti cap objecció, passaríem, ara sí, a les votacions.
En primer lloc votaríem del punt 1 al punt número 4.
Vots a... Ah! Disculpau, disculpau. Molt bé, el Sr.
Vicepresident m'ha fet l'observació, votarem els punts 1, 2 i 4.
Vots a favor? Unanimitat.
Ara votarem el punt 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI:
12 vots a favor i 1 abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Ara passam a votar el punt 5 i el punt 6 de forma
conjunta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI:
6 vots a favor, 7 vots en contra
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 656/22, relativa a l'adopció de mesures urgents per
augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten serveis a
Eivissa.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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