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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats.
Començam la sessió d’avui i en primer lloc deman si es
produeixen substitucions.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Antoni Garcias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Aina Rado substitueix Josep Carretero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, continuam, l’ordre del dia de la sessió d’avui
consisteix en dues proposicions  no de llei, la RGE núm.
9580/08 i la 12285/09, del Grup Parlamentari Popular.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9580/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió per a l'estudi de
la posada en marxa de la facultat de medecina a les Illes
Balears.

A continuació es passa a la primera proposició no de llei,
RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissió per a l’estudi de la posada en marxa de la facultat de
medecina a les Illes Balears.

Sí, Sra. Castro, quan vulgui té la paraula.

LA SRA. CASTRO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més parlem en aquesta
comissió i en aquest parlament del tema d’implantar a la nostra
comunitat autònoma els estudis de grau de Medecina, de fer -en
resum- una facultat de medecina a la Universitat de les Illes
Balears.

El 26 de febrer es va aprovar a la Comissió de Cultura,
Educació i Esports una proposició no de llei en la qual es
demanava per unanimitat continuar treballant, sempre respectant
l’autonomia universitària, per implantar el grau de medecina a
la Universitat de les Illes Balears quan s’haguessin complert els
tràmits administratius imprescindibles, que ja s’han iniciat, i
amb el consens de totes les forces polítiques d’aquest parlament.
Posteriorment a això, varen comparèixer la rectora de la
Universitat el mes de març i el conseller de Salut en aquesta
mateixa comissió el mes de maig per explicar-nos els avanços
que s’havien fet quant a la implantació d’aquests estudis. 

Crec que és ben clara la voluntat política, la voluntat de tots
els grups polítics d’aquesta cambra perquè aquests estudis
s’implantin a la nostra comunitat autònoma. No repetirem una
altra vegada els motius, sabem tots que només tres estudiants
per any i per 100.000 habitants de les Illes Balears estudien
medecina quan a la resta d’Espanya, en la totalitat de l’Estat,
són entre 10 i 12 estudiants; un projecte com aquest crearia llocs

de feina. Fomentaria la investigació, la recerca; atrauria
professionals interessats en aquests temes; crearia
competitivitat, la qual cosa milloraria l’assistència sanitària. A
la nostra comunitat autònoma tenim molts bons professionals.
Tenim unes infraestructures modèliques. Hem avançat molt en
noves tecnologies, en recepta electrònica, en telemedecina, en
història electrònica, també. En fi, és molt clara la necessitat
d’una facultat de medecina -diríem- per arrodonir la nostra
sanitat pública. Un projecte que, a més, generaria recursos
econòmics, llocs de feina, per la qual cosa, a causa de les
circumstàncies econòmiques de la nostra societat, seria un bon
element per generar recursos econòmics, com deia.

Sobretot tenint en compte el consens polític que hi ha, però
-i ho demanem-, què és el consens? Idò, el consens serà arribar
a acords i arribar a enteniment i per a això s’ha de parlar. El que
no pot ser és que des del mes de febrer en què vàrem aprovar la
proposició no de llei no s’hagi comptat amb els grups polítics,
bé, almenys amb el Grup Popular, de la Cambra. Per això és pel
que mantenim aquesta proposició no de llei que avui presentem,
perquè es creï una comissió, que és el que demanam des del
principi que es va començar a parlar d’instaurar aquests estudis,
que es creï una comissió de la qual formin part el Govern balear,
mitjançant la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Educació i
la Conselleria d’Economia i Hisenda, el ColAlegi de Metges i
tots els grups polítics que formen part del Parlament.

Això ho demanem des del principi, com dic, i no s’ha tingut
en compte cap de les nostres peticions. Sempre s’han presentat
esmenes, sempre s’ha canviat el text, tot per no constituir
aquesta famosa comissió. Queda més que clar que és necessari
un consens, perquè està aprovat a més per unanimitat en aquesta
comissió, i que és necessari crear aquesta comissió amb tots els
organismes afectats i totes les institucions que tenen alguna cosa
a dir, perquè els vull recordar que no sempre governarà el Partit
Socialista o no sempre governarà el pacte de progrés, i és un
projecte prou important tant per a la nostra sanitat com per a la
nostra societat com perquè el dissenyem i el planifiquem
d’acord tots els grups polítics.

Crec que tots tenim alguna cosa a aportar. S’han de tenir en
compte les experiències del Partit Popular tant en sanitat com en
educació i seria un projecte per demostrar que es vol un pacte en
temes d’estat, aquest es podria considerar un tema d’estat per la
seva importància, i en temes que afecten la societat en general
perquè -com dic- no pot ser que una vegada més, perquè ja hi va
haver una experiència que va fracassar, es tingui un fracàs amb
una universitat de medecina i al pas que anem, es va parlar que
el novembre sabríem el cost econòmic, sabríem el pla d’estudis
de la facultat, i bé, veurem si és veritat, però el que és clar és
que per assolir l’objectiu que es va marcar el Sr. Conseller en
aquesta comissió que els estudis començarien el curs 2010-2011
em sembla que potser hi arribarem una mica tard, si no aprovam
una proposició no de llei com aquesta, hi podríem acceptar
alguna esmena, si no canvia el sentit de la nostra proposició no
de llei, que és crear una comissió amb la qual, a part
d’institucions i organismes que tenguin a veure amb el tema, hi
han d’estar els grups polítics que formen part d’aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. 

Tocaria ara la intervenció dels grups de menor a major, però
a causa que s’ha presentat una esmena per part del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 13191/09, té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Cristina Rita, quan vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades, certament no es podrà dir que en
aquest parlament no haguem tingut ocasió de parlar sobre la
intenció de crear els estudis de medecina a la nostra universitat.

Aquesta portaveu del Grup Socialista ja ha actuat a uns
quants debats tant en la Comissió d’Educació i Cultura com en
aquesta no permanent de Salut. També en els debats de política
general de cada any s’han aprovat diverses resolucions en
aquest sentit i el conseller, Sr. Thomàs, com ha recordat la
portaveu del Partit Popular, ha tingut també ocasió de
comparèixer davant aquesta comissió i també de respondre
preguntes, totes dues coses a petició del Grup Popular en
aquesta comissió de Salut.

Vull recordar aquí què és el que s’ha aprovat a aquesta casa
arran de tots aquests debats. 

En el debat de política general de l’any 2008 ja es va instar
per primera vegada les conselleries de Salut i Educació que,
juntament amb la Universitat de les Illes Balears, treballessin
per a la implantació d’una facultat de medecina. El Govern i la
Universitat van complir aquest mandat del Parlament i en el mes
de febrer de l’any 2009 es va crear ja una comissió nomenada
per la rectora de la Universitat de les Illes Balears i que treballa
actualment en el disseny del pla d’estudis i en l’elaboració de la
memòria, documents que són imprescindibles per a la
verificació per part de l’ANECA, l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. 

El 26 de febrer de l’any 2009, d’aquest any, com ja també
recordava la portaveu del Partit Popular, en la Comissió
d’Educació i Cultura i arran d’una proposició no de llei del
Partit Popular que demanava la implantació de la facultat de
medecina a la nostra comunitat autònoma i vist que ja s’havien
donat, en aquell moment, passes en aquest sentit, es va aprovar
-com s’ha dit- una proposta o una esmena del Grup Socialista
amb una aportació també del Partit Popular, on s’instava a
continuar treballant i, respectant l’autonomia universitària, cosa
important, per implantar aquest grau de medecina quan
s’haguessin acomplert els tràmits administratius
imprescindibles, que ja s’havien iniciat, i també, efectivament,
amb el consens de totes les forces polítiques.

Finalment, en el debat de política general d’enguany, del
2009, es va aprovar una resolució on s’instava o on s’insta la
Conselleria de Salut i Consum a intensificar la feina en el nou
hospital de referència Son Espases perquè sigui una realitat
l’octubre del 2010 i disposi d’amplis espais destinats a la
docència, la formació continuada, la recerca i que permetin
acollir els estudis de grau de medecina, perquè sigui necessari
per poder disposar en el futur de l’Institut d’Investigació
Sanitària que complementarà perfectament el treball de recerca
i innovació que realitza el Parc Bit i la nostra universitat.

En totes aquestes ocasions el nostre grup parlamentari, del
qual forma part el president de les Illes Balears i també els
consellers respectius d’Educació i Cultura i de Salut i Consum,
ens hem definit partidaris d’implantar els estudis de grau de
medecina de la Universitat de les Illes Balears. No ho dubtin,
senyors diputats i senyores diputades, som partidaris no tan sols
perquè actualment -amb La Rioja- som l’única comunitat
autònoma que no els té, sinó perquè sens dubte ha de ser un
estímul també per a professionals com s’ha dit, també perquè es
tractaria d’un evident impuls tant en el camp de la docència i la
formació continuada dels professionals com també del camp de
la recerca, cosa que efectivament ha de redundar en una millor
atenció sanitària als ciutadans i a les ciutadanes.

Tot això essent conscients que no és el millor moment
econòmic per encetar noves coses, però, en quin punt estam ara?
Per una banda, la Universitat continua el treball de disseny del
pla d’estudis i de l’elaboració de la memòria corresponent i per
una altra, la Conselleria de Salut ha previst i construeix els
espais necessaris al nou hospital de referència per poder fer les
pràctiques i la recerca que pertoca per poder implementar
aquests estudis.

En aquest punt de l’estat de la qüestió consideram que
constituir una altra comissió d’estudi on, a més de l’estament
universitari, participem també els grups polítics i altres
colAlectius professionals no resultaria, en aquest moment -dic-
massa útil.

És la Universitat, ara, qui ha d’elaborar el pla d’estudis i ho
fa. Aquest és un tema totalment docent i són les autoritats
docents les que hi han d’estar involucrades perquè serà el
Consell de Govern, en primera instància, de la Universitat qui
haurà de definir i aprovar els documents que s’hi elaboren; en
segona instància serà l’ANECA, després el Consell
d’Universitat; i ja, finalment, el Govern de les Illes Balears.

No obstant això, sí que ho trobam interessant una volta que
l’ANECA ja s’hagi definit, prèviament és inútil perquè entra
dins el... que és possible que l’ANECA per exemple no aprovi
aquests estudis, però amb posterioritat trobam que és interessant
que la Universitat informi els grups polítics d’aquest parlament
i altres colAlectius socials involucrats i, si s’ha de fer una
comissió per posar en funcionament aquests estudis, pensam
que aquesta comissió hauria de ser eminentment tècnica.
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Què és, en la nostra opinió, el que s’ha de fer amb el consens
de totes les forces polítiques segons la proposició no de llei
aprovada en la Comissió d’Educació i Cultura? La voluntat
política de posar en marxa aquest estudi de grau i que el Govern
de les Illes Balears i totes les forces polítiques representades al
nostre parlament continuïn demostrant aquesta voluntat que,
evidentment, s’ha de veure reflectida pressupostàriament i en el
moment en què es compti amb el vistiplau del món universitari.
Aquest és el nostre paper. L’altre qüestió, si s’han de donar tal
i tal crèdits de lliure configuració, si s’han d’impartir tal i tal
assignatures, cap on ha d’anar orientada la recerca..., tot això
són coses que corresponen als estaments universitaris i
professionals.

No serem nosaltres els que diguem si s’ha de fer un tipus de
laboratori o un altre o els metres que ha de tenir, per estudiant,
una classe, etc., això ho han de fer els professionals. El que sí
vol el nostre grup és estar informat una volta que l’estament
universitari hagi aprovat el disseny dels estudis, ésser informat
a més, sobre què costarà als ciutadans i ciutadanes de la nostra
comunitat autònoma, quins beneficis són els que ens ha
d’aportar i en quines anualitats es posarà en marxa. Crec que
aquests són temes principals, que s’han de veure i consensuar en
un futur.

Tanmateix el Grup Popular no està ara..., no ha fet la
mateixa força en altres estudis que s’han posat en marxa
darrerament i que també poden ser importants per a la nostra
universitat perquè també han significat que alumnes de les Illes
Balears hagin hagut d’anar a universitats de fora de la nostra
comunitat. Per exemple, altres que també s’han posat en marxa
recentment, com són el grau de Seguretat i Ciències Policials o
el de Ciència de l’Activitat Física i l’Esport o la integració que
s’estudia de l’Escola de Relacions Laborals, a cap d’aquestes no
s’ha demanat que el Parlament o les distintes forces polítiques
fiscalitzin o estiguessin darrere de la implementació d’aquests
estudis.

Per tant, també, com que la seva proposta no concretava
massa quin tipus de comissió s’ha de crear, és a dir, si ha de ser
una comissió aquí al Parlament o si ha de ser una comissió
informativa o si ha de ser una comissió que tengui dictàmens
vinculants, etc., el Grup Socialista els fa arribar la següent
proposta, que seria: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Universitat de les Illes Balears a instar els grups parlamentaris
i els colAlectius socials -sindicats més representatius i
empresaris, per exemple- sobre els costos i el pla d’estudis del
grau de medecina quan hagi obtingut la valoració preliminar
favorable de l’ANECA”

I el segon punt: “El Parlament insta la Universitat que quan
disposi d’aquesta valoració preliminar favorable de l’ANECA
creï una comissió mixta formada per la Universitat,
representants de les institucions sanitàries relacionades i
representants dels colAlectius professionals -ColAlegi Oficial de
Metges, Acadèmia de ciències mèdiques, per exemple, la Reial
Acadèmia de Medecina i Cirurgia- perquè colAlabori en l’èxit de
la posada en marxa d’aquests estudis de tanta rellevància social
per a les Illes Balears”.

És a dir, que la nostra intenció és que sí, que aquest consens
és necessari i que el consens es pot adquirir des d’aquesta
mateixa comissió o la d’Educació i Cultura, en el si d’aquest
parlament i que no consideram necessari crear aquesta segona
comissió involucrant estaments professionals i estaments
polítics.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Ara sí toca la intervenció, per fixar
posicions, dels grups de menor a major. Per tant, té la paraula la
Sra. Suárez pel Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Castro, efectivament aquest és un tema que, com
s’ha assenyat, s’ha debatut en distintes ocasions en aquesta
cambra. Tenim propostes de resolució respecte a això de l’any
passat i d’enguany, tenim proposicions presentades pel Grup
Popular en la Comissió de Cultura, Educació i Esports, tenim la
compareixença -com s’ha esmentat- del conseller d’Educació,
perdó del conseller de Salut i de la rectora de la Universitat.

Voldríem destacar -tot i que alguns aspectes s’han comentat-
un poc quins han estat els resultats d’aquestes iniciatives.
Aquestes iniciatives han suposat des del nostre punt de vista
bàsicament tres coses. Han suposat el primer lloc l’expressió
d’una voluntat política per part de tots els grups parlamentaris
de tirar endavant aquest projecte de la facultat de medecina o el
que seria més exacte que hi hagi un grau de medecina a la UIB.
Hem coincidit també, aquesta voluntat política ha coincidit que
això suposaria una sèrie de beneficis des del punt de vista
d’intentar palAliar -no crec que solucionar- els problemes de
l’escassesa de professionals de la medecina, des del punt de
vista de dotar d’una formació permanent als professionals o des
del punt de vista de la millora de la recerca. En conjunt, tot
plegat, una millora de la qualitat assistencial dels ciutadans i de
les ciutadanes de les Illes Balears.

També es va expressar en el seu moment un consens de tots
els grups parlamentaris sobre la importància i la necessitat que
aquest grau de medecina tingués una qualitat -diríem- com a tret
essencial. Una qualitat i això, quan es parlava d’això sempre ho
relacionàvem, sempre que s’ha debatut aquest tema sempre s’ha
relacionat amb tenir un bon finançament. És a dir, es pot tardar
més o menys, es pot arribar en un moment o en un altre, però
crec que tots hem coincidit que hi ha una preocupació perquè
quan arribi aquest grau de medecina es faci en unes condicions
podríem dir d’excelAlència d’aquests estudis.

Finalment, crec que hi ha un altre punt també d’acord, entre
tots els grups parlamentaris, un consens en relació amb una
certa complexitat que té aquest procés atès que hi ha diverses
institucions que hi estan implicades i que per tant, la voluntat
política és insuficient -és necessària, però és insuficient- per
tirar endavant aquest projecte. S’ha esmentat aquí la necessitat
que passin tota una sèrie de tràmits administratius, que després
s’arribi al Consell de la Universitat, dependent del Ministeri
d’Educació, a l’ANECA i després també que passi per diferents
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organismes vinculats a la UIB, com és el Consell de Govern o
el Consell Social.

En aquest sentit, i crec que això és important destacar-ho pel
moment en què estam, es va aprovar -com ha esmentat la Sra.
Rita- una esmena del Grup Socialista on es feia referència a la
importància de tenir un gran respecte a l’autonomia
universitària en tot aquest procés. 

Doncs bé, si aquests són els acords generals ens trobam que,
efectivament, el febrer d’enguany la rectora de la Universitat va
convocar aquesta comissió, va nomenar una comissió que
treballa en el disseny del pla d’estudis, ho fa i ho fa diríem que
en un ritme adequat i, a més a més, ha d’elaborar aquesta
memòria que posteriorment anirà a l’ANECA. Una memòria
que ha de garantir qualitat, ha de garantir institucions
adequades, perdó instalAlacions adequades, és a dir que ha de
garantir que aquest grau de medecina quan arribi -repeteixo- ho
faci amb un grau d’excelAlència, que és important.

Bé, si aquest és el procés en què estam, arribam -i ara
entraré en la seva proposta concreta, des del nostre punt de
vista, tenint en compte el moment de la tramitació en què estam,
pensam que no és oportú, que no és el moment de crear aquesta
comissió que proposa el Partit Popular i sí que pensam que s’ha
de deixar aquest marge d’autonomia universitària que ha de
tenir la institució en relació amb aquesta qüestió.

Per tant, pensam que sí és convenient o sí és adequat
acceptar la proposta que fa l’esmena de substitució que planteja
el Grup Socialista, nosaltres també consideram com vostè, Sra.
Castro, que hem d’estar informats del que passa, però hem de
mantenir aquest respecte amb relació a les institucions que estan
implicades.

Des del nostre grup voldria fer dues consideracions finals.
Primera, si feim un repàs de tot aquest procés diríem que ha
prevalgut el consens, la unanimitat. Pens que sí hi ha hagut
aquest consens i sí és clara aquesta voluntat política. Per tant,
demanaria al Grup Popular que continuàssim amb aquest
consens, per tant, que s’acceptassin les esmenes del Grup
Socialista perquè és important que tots els grups parlamentaris
vagin a una i no es despengin en aquest moment del procés.

Una segona consideració que té a veure amb la segona
esmena que fa el Partit Socialista, el Grup Socialista, és que
quan s’arribi a formar aquesta comissió mixta, quan es parli de
posar en marxa aquest grau de medicina, serà molt important
tenir en compte la situació pressupostària en què ens trobam. És
a dir, en un altre debat es va parlar de l’arribada del nou model
de finançament com la solució a tots els problemes i ara que
coneixem què ha passat jo diria que per damunt de tot quan es
posi en marxa aquest grau de medicina, quan es posin en marxa
aquests estudis, hem de tenir garantida la qualitat i això passa,
ens agradi o no ens agradi, per tenir un pressupost que ho
permeti. Aquesta consideració, que la faig en un moment en què
la situació no es donarà de manera immediata, sí que l’hem de
tenir molt present.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Bloc per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Alorda, també
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que les intervencions de les
portaveus que m’han precedit explicant tot l’itinerari que ha
tengut aquesta iniciativa com a mínim els darrers anys, hi ha
qualque precedent històric dels anys noranta i solAlicituds més
antigues, però com a mínim recordam les immediates d’aquesta
legislatura i a partir de les proposicions o de les propostes de
resolució de l’any 2008 i seguint, ja han estat relatades i crec
que demostren aquest consens, aquesta voluntat política que ha
estat expressada per aquest parlament i que la podem reiterar les
vegades que calgui. Jo la don per suposada. 

En tot cas em centraré en el punt concret, en la precisió de
forma que ens planteja el Grup Popular avui perquè la resta que
és el gran debat i el gran tema que era el que havíem de resoldre
de si volíem afrontar aquests estudis de grau de medicina a la
nostra universitat, sembla que tothom hi està d’acord, no només
està d’acord sinó que s’han començat aquestes passes.
Efectivament com ens anunciava la rectora, i com s’ha aclarit en
els distints debats, hi ha ja aquesta comissió treballant i el
compromís ferm de presentar la proposta a ANECA i, per tant,
esperant l’homologació d’aquest títol per poder afrontar aquesta
tasca.

Per tant, aquí el debat que se’ns planteja és, sobretot, si hi
hauria d’haver una comissió, una participació dels grups
parlamentaris en una comissió ad hoc per estudiar la manera
com es du a terme la implantació d’aquests estudis o si, tal i
com ens planteja el Grup Socialista, en aquests moments que
ens trobam avui, en el mes d’octubre de l’any 2009, és més
prudent esperar aquesta homologació d’ANECA i, en tot cas,
avançar en tota la proposta tècnica per part dels experts que
l’hagin de dur a terme.

Com deia la portaveu del Partit Popular aquest ha estat un
debat que ja hem reiterat perquè malgrat hi hagi un punt que
sempre hi hagi estat els estudis sí els estudis no, en realitat la
proposta del Grup Popular, en moltes ocasions, ha anat cap a
una mena de comissió, en un sentit o en un altre amb algun
matís, i ha estat, com ella mateixa recordava, el punt amb el
qual no ens hem trobat. M’ha sembla entendre que fins ara
havia acceptat reconsiderar aquesta demanda i avui ja no era
ben bé el cas, jo no som gens dramàtic en aquest sentit, crec que
l’important és que ens entenguem amb el contingut, després
amb la manera d’encaminar-lo ho trob un tema menor.

En aquest sentit nosaltres trobam afortunada, prudent,
l’esmena que ens planteja el Grup Socialista, d’entre les vàries
possibles, i, per tant, ens sembla assenyat esperar primer aquest
pronunciament d’ANECA i que després les institucions
sanitàries a nosaltres ens han faltat, per ventura, els grups
socials o els sindicats, també l’aportació d’altres sectors, però
crec que tots els que hi ha anomenats, evidentment, són
necessaris per mantenir aquest consens.
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Després sí que és cert que els grups parlamentaris tenen un
altre espai que en cap cas se’ls hi ha de segrestar i que s’ha
demostrat que no es fa perquè la pròpia rectora ha vengut a
parlar aquí, el Grup Popular i tots els grups tenen accés a
demanar tota la informació tant a la Conselleria de Salut com a
la Conselleria d’Educació, a la Universitat i a qui considerin
oportú a través de tots els contactes formals i informals per
mantenir-se al dia de tot aquest procés i nosaltres creim que
l’important és que el procés avanci.

Només un darrer apunt, en aquest moment, perquè em
sembla que és honest expressar-lo l’any 2009. La veritat és que
la situació de dificultat financera, per part del nostre grup, la
veim amb molta preocupació, veim amb molta preocupació els
pressuposts que pugui tenir la Universitat de les Illes Balears el
curs actual i el vinent, tal i com també ha expressat la rectora a
l’inici del curs universitari i com apunten les dificultats
financeres que passa el Govern. Ens preocupen els pressuposts
de la Conselleria de Salut i Consum del pròxim exercici i, per
tant, ja dic no seria honest en aquesta situació no apuntar que la
dificultat per iniciar els nous processos, mentre no hi hagi
canvis estructurals o de la situació econòmica o de la situació
respecte de l’Estat, són realment difícils.

Nosaltres entenem que, com s’ha dit, els arguments per
garantir aquests estudis hi  continuen essent, són de justícia i
necessaris. Aquesta relació, que no arriba ni a una tercera part,
gairebé una quarta part, dels estudis dels alumnes de medicina
de les Illes Balears comparat amb la resta de l’Estat realment
dol, fer. Som els únics que ens trobam en aquesta situació i
nosaltres no tenim cap dubte que amb un estat propi ja faríem
molts d’anys que tendríem una facultat de medicina a les Illes
Balears. No és el cas, no tenim aquesta independència fiscal,
aquesta capacitat per decidir sobre el producte interior brut,
quines són les prioritats que tenim sinó que tenim unes
dificultats extraordinàries. Tan de bo com a país, com a mínim,
ajudin a canviar el to que han mantingut fins ara respecte de la
situació i girar-la, en aquest sentit és evident que els grups que
donam suport a aquesta iniciativa hi hauríem de fer un esforç
perquè si no la veritat és que amb el que ara mateix veim venir
amb vista al 2010 creim que serà el moment d’avançar en el
projecte, d’avançar tècnicament, d’avançar amb totes les
instalAlacions, avançar a tenir-lo vestit i madur per a quan hi
hagin les ocasions, però difícilment per tancar-lo amb la
celeritat que ens agradaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Castro. Toca preguntar-li ara si vol
que suspenguem la sessió per deu minuts, que és el que
procedeix, si no ha tengut temps de valorar la proposta o si ja
vol començar a fixar la seva posició. Llavors, quan vulgui. Té
cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és clara la proposta que ha
fet el Partit Socialista. El Partit Socialista vol instar la
Universitat, ni tan sols insta el Govern. Comprenc que hem de
respectar l’autonomia universitària, però la rectora quan va
venir aquí, en la seva compareixença en la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, va deixar en mans del Govern balear el
finançament de la facultat de medicina. Això ho hem de tenir
molt en compte. El finançament de la facultat de medicina està
en mans del Govern i, precisament, per això és pel que s’hauria
de fer una comissió en la qual estiguessin tots els grups i això
donaria més força al Govern balear a l’hora d’aprovar
pressuposts i a l’hora d’aprovar partides per a la facultat de
medicina.

Com vostès han dit hem fet un itinerari molt llarg, o com a
mínim molt reiteratiu, amb el tema de la facultat de medicina i
tots tenim una voluntat política compartida amb aquest tema,
però fruïts no es veuen, parlam molt i ara resulta, si no ho entès
malament, Sr. Alorda, com que no tenim independència doncs
no tenim facultat. No sé, sembla que la cosa anirà per llarg.
Miri, parlant ara potser hauríem de fer, com que la facultat de
medicina sembla que va per llarg i el consens és un poc un tema
només de boca potser no estaria malament ja que tenim aquest
meravellós hospital de Son Espases que aviat estarà en marxa i
totes les infraestructures i hospitals que es varen fer l’anterior
legislatura gràcies a les quals ara es podrà fer una facultat de
medicina quan el temps i quan les institucions ho vulguin, doncs
podríem instar el Govern, ja presentarem una proposta al
respecte, a obrir una línia de beques perquè els joves que
vulguin estudiar medicina ho puguin fer, fins que tenguem la
facultat a la nostra comunitat autònoma, amb les ajudes
pertinents per part del Govern i poder així estimular els joves a
tornar a la nostra comunitat i ocupar les places que es crearan en
els nous hospitals de Son Espases i d’Eivissa i, sobretot, les
places vacants, una vegada més, d’oncologia a Menorca i de
cardiologia a Eivissa.

Després d’aquest petit incís els volia dir que la seva proposta
no sé què pretén, però com a mínim sembla que vol ser
humiliant cap als grups polítics. Jo no sé si els grups polítics que
donen suport al Govern ja tenen la informació, ja participen en
la planificació d’aquesta facultat de Medicina o simplement ja
els va bé tot el que diu el Govern, com queda de manifest en
molts de temes diuen a tot que sí tancant els ulls. Insistesc, ens
agradaria participar en aquesta planificació, en aquesta posada
en marxa de la facultat de medicina i que es fes una comissió de
seguiment. 

Evidentment, no acceptarem aquesta esmena perquè -com
dic- la trob realment, no sé si s’han equivocat, si no fos perquè
fa pena faria ganes de riure, perquè que la Universitat l’únic que
hagi de fer amb els grups parlamentaris sigui informar-los, igual
que ha d’informar els sindicats i els empresaris, i que creï una
comissió en la qual, precisament, els únics que no hi son són els
grups parlamentaris, no sé si és un error. De l’única manera que
es podria acceptar això, per part del Partit Popular, és que en el
segon paràgraf s’incloguessin els grups parlamentaris en aquesta
comissió mixta que demanen que es creï per part de la
Universitat, si no mantenim el text de la nostra proposició no de
llei. Trob, com els deia abans, que hi ha temes com sanitat i
educació que potser no cal anar tan sobrats, amb tots els meus
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respectes, perquè un no sap mai qui governarà la pròxima
legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. La fixació del Partit Popular amb
relació a l’esmena ha quedat clara.

Procedim a la votació de la Proposició no de llei 9580/08. 

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor, 9 en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9580/09.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12285/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a derogació i suspensió del
decret de català a sanitat.

Passem, a continuació, a la segona proposició del dia d’avui
que és la RGE núm. 12285/09, també del Grup Parlamentari
Popular, relativa a derogació i suspensió del decret de català a
sanitat.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Castillo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament ara és el torn que els grups parlamentaris es
pronunciïn sobre un tema que és de cabdal importància. Vagi
per endavant que la posició del Partit Popular respecte del
decret que regula el coneixement de la llengua catalana a la
sanitat balear és molt clara i molt coneguda per tots els que
estam en aquesta comissió i per part, també, dels ciutadans.

Des del Partit Popular creim que és un absurd, dit des del
màxim respecte, que avui mateix, perquè a dia d’avui ja està en
vigor aquest decret, és un absurd que avui no puguem contractar
personal sanitari, a excepció de metges o personal d’infermeria,
ni per cobrir una substitució ni per cobrir feines temporals
perquè no tenguin el nivell de català i no puguin acreditar que
tenen un nivell de català. Igualment absurd és que, tot i que hi
ha una moratòria de tres anys per a metges i per a personal
d’infermeria, no entenem molt bé què és el que pensa el Govern
que solucionarà d’aquí a tres anys perquè pugui canviar la
situació quan tendrem les mateixes circumstàncies que tenim a
dia d’avui, sobretot després d’haver escoltat el debat sobre la
facultat de medicina en la proposició anterior.

Sabem que no entra en raó aquest govern probablement per,
i ho saben bé perquè ho he dit altres vegades quina és la meva
opinió, per pressions internes del pacte de Govern, però també
sabem que no els importa tenir especialistes sense títol
homologat, però això sí, si els importaria tenir especialistes que
no parlassin català. És a dir, tot és una qüestió de prioritats, tot
és una qüestió de posicionament. Des del Partit Popular, com
deia, és molt clara quina és la postura que ens estimam més, sí,
Sr. Alorda, com vostè parla sense el micròfon jo ho diré, és
claríssima la postura del Partit Popular i no la canviarem perquè
creim que és la coherent i és la correcta. Vostè, lògicament,
pensarà una altra cosa, com és lògic, i per això supòs que el
Govern ha fet el que ha fet. 

En qualsevol cas -repetesc- el Partit Popular s’estima més
tenir professionals sanitaris capacitats, plenament capacitats, i
que si poden parlar català estupendament, però que sinó no
siguin expulsats del sistema sanitari balear. El Partit Popular a
través d’aquesta iniciativa vol donar una passa més. No sé què
votaran vostès. Em va bastar una reunió que vàrem tenir, i que
m’estim més no repetir perquè va ser bastant ofensiva, en la
conselleria parlant de la pandèmia de la grip per saber què
votaran avui. Des del Partit Popular creim que és una qüestió de
pura lògica o, simplement, de seny com deim a la nostra
comunitat autònoma.

La meva pregunta és, també s’estimen més vostès que els
professionals a dia d’avui, o d’aquí un temps, quan la pandèmia
de la grip, segons diuen, pugui ser pitjor o es pugui agreujar què
els professionals sanitaris parlin català o s’estimen més que es
formin en els coneixements científics d’aquesta pandèmia i es
dediquin, precisament, a atendre la població que ho requerirà i
ho necessitarà? Crec que estimar-se més que els professionals
que avui no saben ni com evoluciona la pandèmia ni si serà
efectiva la vacuna ni quins són els grups de risc que s’han de
vacunar ni saben si pot mutar el virus, crec que prioritzar els
coneixements de català als coneixements científics i destinar
temps d’aquests professionals a la formació, a aquests
coneixements científics a estudiar o fer cursos de català des del
Partit Popular simplement no ho entenem. Això no dóna qualitat
al sistema.  

És cert que està molt bé, ho repetesc perquè sé que hi ha
persones que els agrada dir que el Partit Popular a través
d’aquestes iniciatives ataca la nostra llengua, no, no senyors
diputats, el Partit Popular no ataca la nostra llengua és l’inrevés
perquè sí volem és que la nostra llengua sigui un mèrit a l’hora
de qualificar-se, un mèrit. És a dir, aquell que tengui
coneixement de la nostra llengua ha de tenir més punts a l’hora
de fer feina, però aquell que no tengui coneixement de la nostra
llengua no ha de ser expulsat del servei sanitari o del Servei de
Salut de les Illes Balear perquè al final qui surt perjudicat és el
ciutadà. Hi ha hagut proves suficients i demostracions suficients
del que volen els ciutadans de les Illes Balear que és que els
puguin cobrir la demanda sanitària i no que els parlin en català.
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En qualsevol cas, a través d’aquesta iniciativa el Partit
Popular dóna una passa més perquè demana als grups
parlamentaris si s’estimen més el català o la preparació
científica i els coneixements tècnics del personal sanitari davant
una pandèmia de grip que ja tenim aquí. Si no vaig equivocada,
no ho tenc confirmat, però vaig llegir l’altre dia als mitjans de
comunicació que s’havia ja decretat el nivell 1 del pla de
contingència que havia elaborat el Govern. Aquesta és la
pregunta i segons la seva resposta hauran de votar a favor o en
contra d’aquesta iniciativa que presenta el Partit Popular.

En definitiva, el Partit Popular diu que es derogui el decret
de català a sanitat dins aquest pla de contingència, o
subsidiàriament si no el volen derogar perquè jo ho respect,
vostès entenen que s’ha de demanar per fer feina a la sanitat de
les Illes Balears el català, que almanco quedi en suspens, però
no només per a metges i per a personal d’infermeria sinó per a
totes les categories perquè ara necessitarem més professionals.
Pot passar, i aquest pla de contingència elaborat pel Govern està
previst, precisament, per al cas que pugui passar. Per tant, si
hem de menester auxiliars d’infermeria, zeladors o qualsevol
altre tipus de personal sanitari que, almanco, no el deixem o no
l’expulsem del nostre sistema sanitari perquè no pugui acreditar
els coneixements de català.

Per tant, la proposta és molt senzilla: davant una situació
extraordinària, com és la pandèmia de grip, què s’estimen més
els grups parlamentaris, que acreditin coneixements de català o
que puguin atendre la demanda sanitària i que pugui conèixer i
formar-se el nostre personal sanitari en tots els aspectes
científics que du implícita aquesta pandèmia i aquest nou virus
que tenim a nivell mundial? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Toca ara fixar posicions per part dels
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Suárez, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castillo, la veritat és que per un moment no he
sabut exactament de quina iniciativa parlàvem, atès el seu
discurs, però bé, al final crec que ha dedicat un minut i mig a
explicar què és el que volia.

El bo d’aquesta intervenció és que m’ha confirmat la meva
teoria i clar, per preparar-me aquesta intervenció he fet un repàs
de les diferents iniciatives que per part del Grup Popular s’han
tractat en aquest Parlament per tal d’intentar derogar aquest
Decret 24/2009, de 27 de març, i efectivament això demostra
que aquesta proposició és simplement una passa més. I una
passa més que s’inscriu en una estratègia, que és una estratègia
general, que és, com sempre, tornar a treure el tema de la
llengua, de la llengua catalana, perquè és l’única que dóna
problemes per a vostès, com a una eina d’enfrontament, i això
sempre per servir a uns interessos molt particulars o, per ser
exactes, a uns interessos molt partidistes que sembla que els
donen o pensen vostès que els donen bons resultats.

I en aquest sentit, volia fer referència a les paraules del Sr.
Gornés, de dia 31 de març, crec que era a una interpelAlació, i el
citaré textualment, en aquella ocasió el Sr. Gornés deia: “El
Govern s’ha posat com a fita alterar el clima d’harmonia que
fins fa ben poc hi havia en tema de llengua a la nostra comunitat
autònoma i ho veim amb el tristament famós decret del català a
la sanitat pública. El Govern de les Illes Balears està obrint una
caixa de trons de conseqüències que no podrem calibrar.”

Efectivament, semblava que arribava l’apocalipsi i ara, amb
una perspectiva de sis o set mesos de la promulgació d’aquest
decret, crec que s’ha demostrat que sí que es pot calibrar
l’aplicació d’aquesta norma i crec que sí que es pot afirmar
també que no s’ha alterat l’harmonia, ni els trons que
amenaçava que es produirien s’han produït. Però, no obstant
això, a vostès ja els va bé tornar a treure el tema, tornen a fer
remor i tornen a la càrrega, el que passa és que amb aquesta
proposició, li de dir, Sra. Castillo, hi ha una diferència jo diria
qualitativa, i és que si, des del nostre punt de vista, és criticable
aquesta estratègia que he esmentat i que he definit fa un
moment, aquesta proposició crec que té una càrrega afegida, un
punt diríem de misèria des del punt de vista polític, m’entengui
bé. Des del punt de vista polític, crec que aquesta proposició
s’intenta aprofitar d’una realitat, que és la grip A, però s’intenta
aprofitar també diríem de la psicosi de la grip A, i jo crec que
això, políticament, és reprovable.

És, junt amb aquestes dues coses, una estratègia ben
planificada, i des del punt de vista d’aquest grup, criticable, i
això s’afegeix a aquesta conjuntura, li he de dir que jo crec que
en aquesta ocasió han errat i molt. Vostè sap que des de
l’administració es poden disposar i existeixen mecanismes
excepcionals per contractar, en casos d’excepcionalitat,
professionals si fan falta, i simplement, amb aquesta proposició,
plantegen vostès una drecera absolutament indissimulada per
continuar amb la seva propaganda política.

Per això li he de dir, i no aprofundiré més, que nosaltres,
lògicament, no votarem a favor d’aquesta proposició, no
votarem a favor d’aquesta utilització tan electoralista que fan
del tema de la llengua i simplement els direm que nosaltres, ja
ho hem fet en altres ocasions, quan abordem aquest tema de la
política lingüística ho fem sempre des de la necessitat de
contribuir a la cohesió social d’aquest país, necessitat
d’identificar-nos com a comunitat amb una llengua i tant de bo
que vostès s’ajuntassin en algun moment a aquesta línia, cosa
que, pel que veig, és gairebé impossible.

En conseqüència, Sra. Castillo, li deixo aquests motius de
reflexió, perquè crec que del que menys ha parlat i del que
menys volen parlar és de la grip A.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Riudavets, per
un temps de deu minuts.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo vull començar la meva intervenció també deixant
ben clar el nostre vot negatiu, el vot del nostre grup
parlamentari a aquesta proposició no de llei; jo crec que ningú
s’estranyarà, ni tan sols la Sra. Castillo, perquè també, com que
ha dit que la posició del Partit Popular era ben coneguda, crec
que ella no té cap dubte de quina havia de ser la nostra posició.
I no tan sols pel tema que es tracta, sinó perquè també som
coherents i hem votat diverses vegades en aquest mateix sentit,
hi vam votar en contra el 21 d’abril, amb motiu d’una moció
sobre política lingüística; hi vam votar en contra quan es va
presentar una proposició no de llei sobre el mateix tema, i també
hi vam votar en contra fa uns quants dies, quan es votaren les
propostes de resolució conseqüents en el debat de política
general.

És cert, sap cert que aquesta proposició no de llei introdueix
però una variable nova, jo diria que d’una manera molt
demagògica, però la introdueix, que és el Pla de contingència de
la grip A. Ens planteja la Sra. Castillo una disjuntiva, torn a
repetir, totalment demagògica, fins i tot absurda, que podríem
definir-la amb poques paraules “català o saviesa”; doncs no,
Sra. Castillo, “saviesa” en català, que és perfectament possible
i vostè ho sap.

Jo no vull posar en dubte, quan em referesc a saviesa, ja que
em mira amb cara estranya, jo crec que hi ha metges que parlen
en català i tenen la saviesa suficient per fer front a qualsevol
contingència, inclosa la grip A.

Jo no vull posar en dubte la preocupació que té vostè sobre
aquesta pandèmia, jo crec que, vostè ha estat consellera de Salut
i la seva preocupació ha de ser, com allò del valor en el servei
militar, se li suposa; però, així i tot, em permeti que li digui ben
clar que intentar introduir dins el debat això de la pandèmia de
la grip A és d’un clar oportunisme que, la veritat, no me
l’esperava de vostè, és la utilització d’una problemàtica
sanitària per aconseguir uns objectius que res tenen a veure, i
vostè ho sap perfectament, res tenen a veure amb la salut, res de
res. Ho puc dir d’una altra manera, més clar i en català: la grip
A, en aquest cas, no és altra cosa que una nova excusa, una
excusa ara emprada d’una altra manera, un nou pretext per
aconseguir frenar, una vegada més ho intenten aconseguir, el
procés de normalització lingüística en aquest cas a l’àmbit
sanitari.

Vostè diu que li va bé un professional, parli o no parli en
català, que és innecessari. I jo li dic: i si no parlés en castellà, li
aniria bé? Doncs, escolti, en aquest moment, el dia que vostès
posin a una proposició no de llei que no s’exigeixi cap llengua
de les dues llengües oficials en podrem començar a parlar, fins
ara no ho han fet.

Però anem per parts, parlem primer, ja que som, que jo de
vegades ho dubt, però avui n’estic convençut, som en seu
parlamentària, parlem llavors de legislació i de compliment
d’aquesta legislació. Jo supòs que tots, senyores diputades i
senyors diputats, estam d’acord o hi hauríem d’estar, que les
lleis s’han d’acomplir, les fem per a açò supòs, i que estam
d’acord també, com a legisladors que som i com a representants
del poble, que no podem llançar el missatge que les lleis no

s’han d’acomplir. Neguem llavors la primera constatació que
crec que és evident, la Llei de normalització lingüística, a
l’article 8.1 és ben clara i taxativa, quan estableix que els
ciutadans tenen dret d’usar la llengua catalana oralment o per
escrit en les seves relacions amb l’administració pública a
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma. Jo, sincerament, he
cercat per tot i no ho he trobat enlloc un afegit que digui
“exceptuant el personal sanitari”. I com que el decret que avui
vostè ens demana, Sra. Castillo, que ens demana de suspendre
o derogar, no estableix per si mateix cap obligatorietat, sinó que
es limita a fer efectiva una llei, hem de concloure que allò que
vostè demana és que el Parlament de les Illes Balears decideixi
incomplir la llei.

Perquè hem de deixar clara una cosa d’una vegada per totes,
la Llei de normalització lingüística és una llei i com totes les
lleis és d’obligat compliment. No em sembla que ningú pogués
esperar que vingués el Partit Popular a aquesta cambra a
demanar que incomplíssim qualsevol de la resta de lleis que ha
aprovat aquest Parlament, l’única vegada que ens demanen que
s’incompleixi la llei sempre és amb la Llei de normalització
lingüística, qualque cosa voldrà dir.

Però també no és tan sols la llei autonòmic que ens demanen
que s’incompleixi, sinó també la llei estatal, que a ells els hauria
de merèixer un cert respecte tenint en compte d’on surt el Partit
Popular, ja que la Llei de l’Estatuto básico del empleado
público no és manco clara que la Llei de normalització
lingüística al respecte, i en el seu article 54.11, la Llei de
l’Estatuto básico del empleado público, diu textualment que els
funcionaris “garantizarán la atención al ciudadano en la
lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio”,
garantizarán, i tampoc diu per un moment “excepto el personal
sanitario”. I jo, m’agradaria que la Sra. Castillo, ja que ens ha
fet preguntes a nosaltres, em contestés, si per exemple jo, un
ciutadà de parla catalana, que té dret que se l’atengui en català,
vaig a un metge que no parla català, que no entén el català, com
em pot atendre els meus drets lingüístics que estan reconeguts
per llei, que estan reconeguts per llei, que atenguin els meus
drets lingüístics.

És a dir, la llei autonòmica i la llei estatal estableixen uns
drets lingüístics i unes obligacions legals que el PP, avui, per
resumir, per enèsima vegada ens demana que aquest Parlament
conscientment demana que s’incompleixi.

Clar, llavors, ara, em pertoca entrar als motius pels quals el
Partit Popular demana a aquesta cambra aquest incompliment.
Clar, n’hi ha de dos tipus: els motius aparents i els motius reals.

Els motius aparents, segons la pròpia proposició el motiu és
textualment “prendre mesures sanitàries extraordinàries davant
la pandèmia de la grip A”. Ara deixem clar, hem de deixar que
eximir del coneixement del català, sens dubte pot ser moltes
coses però no és una mesura sanitària. I fins i tot podem anar
més enllà, la portaveu del Grup Popular, estic convençut que ho
haurà llegit amb atenció, tots els que som aquí ho hem llegit, el
Decret 114/2008, pel qual es regula l’exigència del coneixement
del català en els procediments selectius, i per tant deu saber
perfectament, segur, que aquest incorpora una disposició
addicional, la segona, que preveu un període transitori de dos
anys per acreditar els coneixements de llengua catalana. Aquest
període de dos anys, també ho sap, en el cas del personal
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sanitari s’ha ampliat a tres anys, i li assegur que jo ni hi estic
gens d’acord amb aquesta ampliació, però bé, també és cert que
el Tribunal Superior de Justícia va dir que era justificada, per
tant és justificada. Jo sí crec que les coses s’han d’acomplir.

Però si açò no bastava, la mateixa resolució 7620 de la
Conselleria de Salut deixa ben clar que “en el cas que
persisteixin raons per a l’exempció del coneixement del català,
es pot seguir eximint d’aquest requeriment”, açò vostè ho sap.
Idò, llavors, li confés, i vostè també ho sap, Sra. Castillo, que jo
aquesta clàusula de possibilitat d’allargar l’exempció no em fa
ni d’un bon tros feliç, a vostè tampoc, ho sap, per motius
evidentment completament diferents. Però tampoc no em podrà
negar que és possible del requisit del coneixement del català
quan, i cit textualment, quan “la prestació assistencial pugui
resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals”.

És a dir que si la grip A, que esperem que no sigui així, que
vostè empra com a motivació, i jo dic que és una excusa, ho fes
necessari, el coneixement del català no seria cap mena de
problema per contractar professional. Per tant, tornem a
l’excusa, tornem a l’excusa de la grip A, que per a mi és
clarament un motiu, com he dit, només aparent, que no real, per
presentar aquesta proposició no de llei.

Llavors, naturalment, com a grup defensor de la llengua
catalana, com a grup nacionalista, vull entrar en els motius que
per a nosaltres, naturalment el Partit Popular en dirà uns altres,
però des del nostre grup parlamentari, exercint el nostre dret de
parlar aquí, direm quins trobam que són els motius d’aquesta
proposició no de llei, els motius reals.

A veure és una constant, és una constant, és una constant
totes les mesures que pren el Partit Popular per atacar la llengua
catalana, encara que ho vulguin disfressar d’amor a la llengua;
a mi em fa molta gràcia aquesta estimació a la llengua que el
que pretén és que tengui menys ús social, em recorda aquelles
persones que es dediquen a torejar animals, els acaben matant
i diuen: és que jo m’estim molt el toro; jo un dia a un que em
deia això, li vaig dir: doncs al teu enamorat esper que no te
l’estimis. Açò d’estimar-se la llengua d’aquesta manera és, com
a mínim, sospitós, com a mínim sospitós. Quan governen,
decrets, un rera l’altre; en diré dos, el decret Rodríguez, que el
va invalidar la Justícia, el decret de bilingüisme, tots a favor de
la llengua, però rebaixant l’exigència del seu ús social, és
curiós. Ara, quan són a l’oposició, qualsevol mesura que
s’avança a favor de la normalització lingüística, que avança en
aquest sentit, va de “retro Satanàs”, fan tot el possible per
aturar-ho, i no es tracta de grip A, no es tracta de millorar les
prestacions sanitàries, no es tracta de solucionar cap problema.
Perquè deixem-ho clar, aquesta llei, aquest decret un poc més
light, vist des d’un punt nacionalista, i bé, ens quedam en no res:
no s’expulsa ningú, açò no ho torni dir perquè no és cert; no es
discrimina ningú, no ho torni dir perquè és cert, simplement
s’aplica la llei i es diu, com es diria a qualsevol país normal del
món, que una persona que ha d’atendre el ciutadà ha de saber la
llengua que el ciutadà empra, senzillament açò, i se’ls dóna tres
anys per aprendre-la i se’ls diu que si hi ha una circumstància
especial i tot es podrà eximir que la sàpiguen, i no els que són
dins, sinó els que venguin de fora, els que venguin a partir d’ara.
Per l’amor de Déu, per l’amor de Déu, arribam a l’absurd de
voler veure conspiracions i coses estranyes i persecucions allà

on simplement hi ha l’aplicació raonada, justa i des del meu
punt de vista moderada i fins i tot timorata de la llei.

En realitat es tracta purament i simplement d’atacar una
mesura legal, lògica i de racionalitat jurídica, com és l’aplicació
d’una llei. El PP s’hi oposa, s’oposa que es demani al personal
sanitari conèixer, com la resta de funcionaris i en unes
condicions molt més fàcils, amb més facilitats, que els
funcionaris sanitaris coneguin la llengua catalana. No és res més
que açò, a vostès és l’únic que els preocupa, només açò. Ho
poden vestir com vulguin, ho han vestit de moltes maneres, el
darrer vestit que li han posat és el de la grip A; altres vegades li
posen el vestit de la llibertat lingüística, pobre llibertat; el vestit
que vulguin, en definitiva, res més que açò: intentar que no
avanci el procés de normalització lingüística.

I sincerament, a mi no em fa feliç que facin açò, vostès
representen el partit més gran d’aquesta comunitat autònoma,
d’aquest país, i que el partit més gran d’aquest país es dediqui,
el seu temps i els seus esforços, a anar en contra de la llengua
del propi país és, com a mínim, molt trist.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Torres, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo he de començar dient que
també des del màxim respecte no puc dir altra cosa que la meva
impressió és que aquesta proposició no de llei és un despropòsit
i és un despropòsit per dues qüestions molt senzilles: en primer
lloc, per aquesta mescla que ja s’ha referenciat avui, aquesta
tarda, aquí, aquesta mescla interessada, intencionada que
s’utilitza com a excusa, que és la mescla de la qüestió del
decret, d’aquesta normativa de regulació de l’ús del català a
l’àmbit sanitari, amb la problemàtica de la grip A. I llavors
també em pareix un despropòsit des d’un punt de vista purament
normatiu, diferenciant aquestes dues qüestions, voldria
començar a parlar de la qüestió de la mescla.

Com ja s’ha referenciat, hi ha una passa més en aquesta
proposició no de llei, perquè no només ens trobam com en altres
ocasions amb la màxima expressió que pot tenir la demagògia,
la propaganda, la manipulació de determinats fets o de
determinats, fins i tot, efectes normatius, sinó que es dóna una
passa més en el sentit, actuant irresponsablement entenc jo,
utilitzant, com dic, una situació que certament és neguitosa per
a tothom, com és el tema de la grip A, i utilitzar-ho com a
vehicle per tornar a atacar una altra vegada aquesta normativa
que avui s’ha referenciat.
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També estic d’acord amb la persona que m’ha precedit en
l’ús de la paraula que, sincerament, vull dir que tots podem
defensar les nostres postures, però dir directament mentides
entenc que, sincerament, és immoral, és immoral aquí, és
immoral en el carrer i és immoral davant unes càmeres de
televisió; el que no es pot dir és que s’expulsin metges, com
també he sentit en altres ocasions que hi hagi una fugida de
metges, vull dir que són coses que entenc que sona immoral dir-
ho. Perquè si una persona simplement es llegeix la normativa tot
d’una veurà el que hi ha, i no hi ha altra cosa que un decret que,
fins i tot, rebaixa, o diguéssim, demana un nivell inferior, que
és el nivell B, quan a la resta de funcionaris se’ls demana el C;
que estableix un període de vacatio diguéssim, d’aplicació
d’aquesta normativa de tres anys; que, a més, en relació a com
ja hi ha fet referència la persona que m’ha precedit, fins i tot
s’estableix la possibilitat que es pugui eximir d’aquests
requisits, per raons evidentment justificades. Llavors,
sincerament, ens pareix molt greu que s’utilitzi una qüestió com
el tema de la grip A com a un element vehicular per tornar-hi
una altra vegada i tornar a repetir frases que per la seva falsedat
desitjaríem no sentir, no ja per nosaltres, pel Grup Parlamentari
Socialista, sinó per als mateixos ciutadans que crec,
sincerament, que no es mereixen aquest tractament.

Se’ns ha fet una pregunta retòrica per part de la Sra. Castillo,
què creim que és millor o què preferim, que els metges estiguin
-sembla que ens pintava els metges tancats dins una habitació
estudiant català com a bojos- o que aquests metges es dediquin
a curar persones davant una situació de gravetat o de risc?
Doncs ho tenim molt clar, crec que, evidentment, pensar que
nosaltres puguem defensar que es deixin les persones a la seva
sort i que unes persones estiguin tancades dins una habitació
estudiant català, sincerament em sembla alAlucinant, si se’m
permet l’expressió. L’únic que volem deixar molt clar és que la
normativa preveu els mecanismes perquè aquestes situacions
d’Armageddon que ens ha dibuixat avui la Sra. Castillo i que en
altres ocasions ha dibuixat no es poden produir i no es
produiran. Aleshores, és irresponsable tirar uns missatges
catastrofistes que la gent, és normal, la gent si no té en ocasions
una informació total -i després faré una petita referència a això-,
pot creure determinats missatges, els pot arribar a creure, i sí
que vull dir que és obligació del Govern, d’aquest govern i de
qualsevol govern explicar el que faci falta a la ciutadania, tots
aquests aspectes, perquè justament aquests missatges equívocs,
intencionats no trobin el seu caldo.

També és de justícia fer referència que aquesta moratòria a
què també s’ha referit el Partit Popular, ha estat convalidada pel
TSJ de les Illes Balears, que ha confirmat que és una
discriminació justificada, ho ha confirmat, justament he tret la
notícia d’un diari que molt socialista crec que no és,
sincerament, crec que no té molta fama de ser socialista,
aleshores és una notícia on simplement es recull el contingut de
la sentència i es confirma això. No crec que hi hagi sospita
d’això.

Que es derogui el decret?, demanen que es derogui el decret,
doncs molt bé, si es deroga el decret que es va aprovar en la
resolució posterior de data 1 d’abril de 2009, bé, no sé què serà
pitjor, perquè aleshores si no tenim aquest decret se’ls hauria
d’aplicar el mateix que a la resta de funcionaris, no?, el nivell C.

Simplement per acabar, perquè no em vull repetir, la veritat
és que les persones que han parlat abans ja han fet menció a
això, jo entenc i és legítim que hi hagi una sèrie de temes que
siguin d’un ús més ..., diguéssim, que ho tenguin més a mà per
intentar desgastar el Govern, és legítim, ho entenc, el joc
parlamentari també entenc que tengui determinades jugades,
però mesclar la por, aquest element tan poderós com és la port,
amb una qüestió com és una reglamentació lingüística, que
afecta concretament aquest àmbit sanitari que està tan
específicament regulat, tan pulcrament regulat i que, a més, a
més preveu en el si de la normativa totes les possibilitat perquè
això que justament dibuixa el Partit Popular no passi mai,
llavors sincerament no entenc res en relació amb la presentació
d’aquesta proposició no de llei, sincerament no entenc res.

Aleshores, evidentment li anuncii el vot en contra, el vot
negatiu del nostre grup, i insistesc, respect que hi hagi
determinades qüestions que siguin més utilitzades per estratègia,
pel que sigui, perquè ho creguin, però, sincerament, mesclar la
por i mesclar aquesta temàtica amb el tema lingüístic,
sincerament no ho podem compartir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que desitjava contestar
ja, perquè com que les tres intervencions són iguals, que quedi
clara una cosa, jo no he parlat en cap moment de por,
d’Armageddon, de crisi, no, no, en cap moment, si vostès
repassen la meva intervenció, en cap moment, en canvi si els
ciutadans els escolten a vostès, efectivament sembla que ve una
catàstrofe, però aquesta diputada no ha parlat de res d’això. Clar
que entenc que vostès hagin de recórrer a excuses per dir que no
a aquesta iniciativa perquè la presenta el Partit Popular i va en
contra d’una iniciativa del Govern, però no posin en boca meva
ni actituds ni paraules que jo no he dit, no.

La grip A és una crisi sanitària que tenim ara, que, com va
dir el conseller -i, a més, el Partit Popular crec que dóna
exemple d’actitud d’un partit a l’oposició, estant al costat del
Govern en aquesta qüestió- afecta moltes persones, però el 90%
o el 99% de casos són lleus; per tant, no he parlat en cap
moment de crisi ni d’Armageddon, en cap moment, eh?,
simplement jo els demanaria ..., perquè puc entendre el
funcionament polític del Bloc i del Sr. Riudavets, i gaudesc de
sentir-lo, no pensam el mateix, però gaudesc de sentir-lo perquè
ell està convençut del que diu, igual que jo estic convençuda del
que dic i de la postura del Partit Popular, però em sap greu, però
l’únic que demana el Partit Popular a través d’aquesta iniciativa
és aplicar el decret, aplicar el decret, i saben per què?, perquè hi
ha una disposició addicional en el decret que diu textualment
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que es pot establir un règim d’excepció quan la prestació
assistencial pugui resultar afectada per la falta o per la
insuficiència de professionals. I el que diu el Partit Popular és
que en una situació de pandèmia, en la qual el conseller ha
presentat un pla en què es preveu, fins i tot, contractar quasi
tants de llits privats com de públics que té aquesta comunitat, es
prevegi que aquesta excepció no sigui només per a metges i
infermers, sinó que també sigui per a la resta del personal
sanitari. L’únic que demanam és l’aplicació d’un decret fet per
un govern del Partit Socialista, i a posta la mir a vostè, Sra.
Diputada del Partit Socialista, perquè jo entenc el Sr. Riudavets,
però a vostè no la puc entendre, perquè és l’aplicació pràctica
d’un decret que ha aprovat el govern a què vostè dóna suport o
del seu partit polític.

Per tant, res de fer demagògia, oportunisme polític, no, no,
el Partit Popular i aquesta diputada defensaran sempre el que
creuen, i el que jo crec és que aquest decret que regula
l’exigència com a requisit dels coneixements o de l’acreditació
dels coneixements de la llengua catalana a la sanitat balear, és
un despropòsit, ho és, ho és sempre, però ho és més encara en
una situació de grip A o de pla de contingència de grip A que no
ha presentat aquesta diputada sinó el conseller. Tal vegada és ell
qui genera psicosi amb la presentació d’un pla d’aquesta
envergadura, no ho sé, però si es parla de suspendre llicències
de vacances als treballadors, també podem parlar de suspendre
l’acreditació de coneixements de llengua catalana, simplement
és el que plantejam, ni més ni menys, crec que en una situació
de màxima normalitat i, a més, d’aplicació del decret.

Tant és així que el decret mateix ho ha aplicat en el cas de
metges i infermers durant tres anys, jo crec que més evidència
que aquesta situació també requereix incloure aquesta mesura
dins un pla de contingència contra la grip A, la veritat és que no
entenc com s’han posat com s’han posat.

En qualsevol cas, repetesc, és un despropòsit sempre, però
en aquesta situació més encara, i diuen que feim demagògia.
Repetesc, la postura del Partit Popular crec que ha estat
exemplar, ja m’hagués agradat a la passada legislatura, quan
tenia responsabilitats de salut, que el Partit Socialista i el Bloc
haguessin tengut la mateixa responsabilitat en temes de salut
pública, tant de bo, haguéssim evitat molts de maldecaps als
ciutadans -i record algun cas, però no l’esmentaré perquè ja
seria un tema personal i no som aquí per defensar la meva gestió
al front de la conselleria, sinó un projecte polític-, ja m’hagués
agradat tenir la mateixa actitud.

Dir que això no té res a veure amb la salut, Sr. Riudavets, és
erroni. Té a veure, perquè vostè m’ha fet una pregunta, i li
respondré. Vostè em diu, la pregunta que ha fet és, què s’estima
més -no sé exactament com ho ha dit- que parli català o que
parli castellà? Jo aniré més enllà, Sr. Riudavets, m’estim més
tenir metge que no tenir-ne, m’ho estim molt més, perquè, per
exemple, i li posaré un cas d’Eivissa, no de Menorca, què faran
els ciutadans d’Eivissa que no tenen cardiòleg o que per la
manca de cardiòlegs han d’esperar més temps per visitar-se, Sr.
Riudavets?, què han de fer?, els hem de demanar català als
cardiòlegs que vulguin anar a fer feina a Eivissa? 

Jo no dubt que nosaltres volem que parlin la nostra llengua,
sense cap dubte, jo, quan vaig a la pastisseria, al súper, quan
vaig on sigui, m’agrada parlar amb la nostra llengua, jo parl a
les meves filles amb la nostra llengua, ara no ho posaré com a
requisit per fer feina a la sanitat pública, perquè el que vull quan
vaig a veure un metge és que em doni una resposta sanitària, si
a més parla la meva llengua, estaré encantada, però no com a
requisit. I per això, des del Partit Popular estimam tant com
vostès la nostra llengua, però creim que hem de racionalitzar les
coses i que a la sanitat, que és un sector molt específic, on tenim
fins i tot professionals sense títol homologat, el que no hem de
fer és demanar com a requisit el català, sinó que, en tot cas, com
a mèrit, que sigui molt qualificat, però com a mèrit. Sr.
Riudavets, entre vostès i jo és ver que hi ha un món, entre la
postura política del seu partit i la meva, ara tenim un punt
intermedi, que és demanem o facem que el coneixement de la
nostra llengua sigui un mèrit, molt qualificat, si vol, però un
mèrit, no un requisit, perquè no pugui quedar ningú a fora.

I vostès em diuen, parla de trons i llamps perquè diu que
expulsam del servei sanitari, sí, a dia d’avui, si volem
contractar, i els posaré un exemple, demanin-li al conseller,
demanin-li si és ver o no, si avui volem contractar de manera
temporal, per exemple a l’estiu que ens manquen professionals,
auxiliars d’infermeria, han d’acreditar el coneixement de català,
sí, sí, l’han d’acreditar, segons el decret, si no apliquen el decret
ja és una altra cosa, que també és curiós, Sr. Riudavets, que
vostè s’alegri de l’aprovació d’un decret que ha quedat en paper
banyat durant tres anys per a metges i infermers, també haurem
de veure com el defensa, però a dia d’avui als auxiliars
d’infermeria se’ls demana el català, el nivell que sigui, el que
sigui, A?, perfecte, és el nivell A, però si no el tenen no poden
venir a fer feina.

Dit d’una altra manera, vostès s’estimen més que no venguin
a fer feina, sí, si no té el nivell A de català no pot venir a fer
feina, per tant vostès s’estimen més no tenir-ne que que no
parlin català. Aquesta és la realitat del que vostès han aprovat,
no som jo que m’ho invent, igual que no és el Partit Popular que
ha injectat el virus de la grip A, els promet que no ho hem fet
per parlar de català, els ho promet, de ver, no ha estat el Partit
Popular, no, el que passa és que el Partit Popular intenta posar
un poquet de seny, i si ja per se és un despropòsit, en una
situació com és la contingència de la grip, creim que molt més
encara.

En qualsevol cas supòs que ja he esgotat el temps de la meva
intervenció, i simplement vull dir que per a mi són excuses de
mal pagador, entenc sobretot la coherència del Sr. Riudavets,
però el Partit Socialista em costa molt sobretot coneixent el que
ha fet el lehendakari al País Basc, que ni tan sols era un requisit
el coneixement de l’èuscar per fer feina a la sanitat del País
Basc, era un mèrit molt qualificat, i el que ha fet ha estat, fins i
tot, rebaixar la qualificació d’aquest mèrit. És que nosaltres
anem per enrera, ni tan sols fan el que fan els altres i, a més, que
han guanyat les eleccions recentment, per tant no ho puc
entendre, sincerament, amb tots els meus respectes, no ho puc
entendre.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 37 / 7 d'octubre del 2009 549

 

Lamentam que no se’ns aprovi aquesta iniciativa i perdonin
si he estat molt vehement, però procur defensar les propostes en
les quals creim amb vehemència, i faré el possible perquè aquest
despropòsit sigui expulsat del règim jurídic de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per sort, la vehemència en aquest
parlament, mentre no sigui violenta, és un mèrit, i tenim també
la sort enorme que no tenim constància que ningú pugui
inventar la grip A i inocular-nos.

Bé, toca passar a la votació de la Proposició no de llei
12285/09, vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 7; vots en contra, 9. Queda rebutjada, per tant,
la proposició no de llei.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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