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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Crespí substitueix Maria Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Comencem, doncs, l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en dues proposicions no de llei. La primera és la RGE
núm. 734/10, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a més investigació sanitària; i la segona, la RGE núm.
968/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les illes
menors.

1) Proposició no de llei RGE núm. 734/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a més
investigació sanitària.

Tot seguit passam a la primera Proposició no de llei, la RGE
núm. 734/10, i per defensar la proposició no de llei intervé, per
part del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Sra. Aina Crespí
per un temps de deu minuts. Quan vulgui, Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som aquí per debatre aquesta
proposició no de llei que hem titulat Més investigació sanitària
i que consta de tres punts. Aquesta proposició no de llei té
l’esperit de constatar i animar el Govern de les Illes Balears i
concretament la Conselleria de Salut a apostar per la
investigació i la recerca.

La inversió en investigació sanitària és un element clau per
a la millora del benestar dels ciutadans, la qualitat i la salut.
Aquest govern aposta per un nou model de creixement, i un
element clau d’aquest nou model és l’aposta ferma i clara per
l’I+D+I i la formació. Però som ben conscients que aquests
canvis de model no es fan d’una forma ràpida, sinó que és un
procés lent, i en aquests moments la Conselleria de Salut i
Consum està posant les bases per aquest canvi de model
econòmic. L’aposta per l’I+D+I és una aposta de futur, donat
que els resultats no són immediats, veurem els resultats a mitjan
termini, amb una societat més competitiva i productiva. La
investigació és la millor inversió, la millor oportunitat, i a
l’àmbit de la ciència de la salut té un enorme potencial en
investigació. 

Com deia abans aquest govern està donant un fort impuls a
la investigació, i dins l’àmbit de la salut la Conselleria de Salut
ve apostant de valent per la investigació sanitària, i ho fa per
tres motius clars: un, perquè aporta nous coneixements i
contribueix al benestar social; dos, per la millora de la qualitat
dels nostres serveis sanitaris; i, tres, perquè ens hem de mantenir
al corrent dels avanços científics i les innovacions
tecnològiques. 

La salut és el camp del coneixement amb més resultats
científics de les Illes Balears, i fa que a dia d’avui ens situem a
la mitjana nacional en publicacions científiques. Durant aquesta
legislatura s’ha fet tota una sèrie d’accions que reflecteixen
aquest esforç de la conselleria per promoure la investigació
sanitària a les Illes, i aquest esforç es manifesta tant amb la
voluntat de dur endavant iniciatives d’aquest tipus com per
destinar-hi recursos econòmics i humans. I enumeraré les
diferents iniciatives que s’han duit endavant.

Una podria ser donar un impuls als biobancs, tasca que ja
s’havia iniciat temps enrere, com pot ser la creació del biobanc
de l’Hospital de Son Dureta, la constitució del biobanc de teixit
pulmonar del CIBER de malalties respiratòries, i biobancs de
tumors de l’Hospital Son Llàtzer. Dos: s’ha creat el consorci de
suport a la investigació biomèdica en xarxa -es diu CAIBER en
castellà- per desenvolupar programes d’investigació clínica i
assajos clínics, especialment els que no tenen interès de tipus
comercial; hi participen, en aquest cas, l’Hospital Universitari
Son Dureta i Atenció Primària de Mallorca. En tercer lloc, un
impuls a la investigació en infermeria. En quart lloc, s’ha signat
un conveni de colAlaboració entre l’Institut de Salut Carles III i
la nostra comunitat; amb aquest institut de salut també s’han
signat convenis on s’assignen dos tècnics de suport a la
investigació i tres metges per dedicar-se a l’activitat
investigadora, i la incorporació d’un grup d’investigació a la
Conselleria de Salut i Consum. 

En cinquè lloc, el Servei de Salut també participa en la
promoció de la recerca en investigació clínica a través del
finançament de 23 projectes d’investigació clínica i
epidemiològica. En sisè lloc, la creació del bioclúster de salut de
Balears, on s’agrupen associacions d’empreses de
biotecnologia, els serveis sanitaris públics, la UIB i distintes
administracions amb l’objectiu d’afavorir la investigació
sanitària. Aquí també es reforça l’objectiu que té aquest govern
d’incentivar la política de clústers empresarials com a forma de
colAlaboració pública i privada per la millora de la productivitat
i la competitivitat. 

En setè lloc, un exemple clar de la recerca de recursos que
s’ha duit endavant des de la conselleria i que animam que es
continuï fent així per destinar a la investigació és l’acord a què
ha arribat la conselleria amb Farmaindustria, on s’invertiran 2,5
milions d’euros per a projectes d’investigació en hospitals i
centres de salut, amb l’objectiu de realització d’assajos clínics
en el Servei de Salut de Balears, la creació de l’Institut
d’Investigació Sanitària, l’impuls de la investigació clínica en
Atenció Primària i el desenvolupament de la xarxa de biobancs.

Totes aquestes accions suposa gran quantitat de persones
dedicades a R+D, i encara que estam a la cua de les comunitats
autònomes, d’Espanya, passam de 571 el 2000 a 557 el 2007, el
que significa més gent i per tant més recursos destinats a
investigació.
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La investigació en salut és un tema transversal, que afecta
diferents organismes i està coordinada per les conselleries de
Salut i Consum i d’Innovació, Interior i Justícia i per la
Universitat. Els grups d’investigadors generalment compaginen
l’activitat investigadora amb l’assistencial. Quant a la
Universitat s’ha de destacar que una part dels grups està
integrada a Ciències de la Salut, i una altra a la Fundació
Caubet-Cimera. Per tant els grups d’investigació en salut de les
Illes Balears es localitzen a Son Dureta, Atenció Primària de
Mallorca, Son Llàtzer, GESMA, Hospital de Manacor, Hospital
d’Inca, àrees de salut de Menorca i d’Eivissa -hi ha un petit grup
d’investigadors-, Servei de Salut, Direcció General de Salut
Pública i Participació, Fundació Caubet-Cimera i Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

Aquests grups es dediquen a investigar en diferents camps.
Posaré un parell d’exemples. A Son Dureta, patologies
respiratòries, àrees d’oncologia, immunologia, malalties
cardiovasculars, obesitat, etc. A Son Llàtzer, cirurgia
mínimament invasiva d’allò agut i crònic, oncologia clínica i
trastorns infantils d’atenció. A GESMA, malalties cròniques i
salut mental; també es compta amb dues línies transversals de
gestió de la qualitat de la qualitat i gestió del coneixement, i
pròximament entrarà en el terreny de les cures palAliatives. A les
àrees de salut de Menorca i Eivissa, els investigadors de
Menorca se centren en la infància i el medi ambient, també en
l’exercici físic en la patologia cardiovascular; i a la part
d’Eivissa i Formentera es duen a terme assajos clínics de forma
aïllada. A la Fundació Caubet-Cimera, per exemple, patologies
respiratòries, assajos clínics sobre la malaltia pulmonar
obstructiva crònica, la síndrome d’apnea obstructiva del son i
alteracions cardíaques associades. I etcètera.

Un element important per a tot això és l’elaboració d’un pla
estratègic d’investigació en salut 2010-2013, que comptarà amb
un pressupost de 28 milions i que es presentarà demà. Aquest
pla estratègic és un clar exemple de la importància que dóna la
conselleria a la investigació per posar-nos a nivell estatal i
europeu. El pla estratègic vol suposar un reforç a les unitats
d’investigació de centres i gerències, un impuls a la innovació,
la captació de talents i la participació dels experts en
l’establiment de les prioritats i en la gestió, i una aposta per la
qualitat en tots els processos relacionats amb la gestió de la
investigació i la seva pràctica. Dins aquest pla estratègic
s’inclou la creació de l’Institut d’Investigació Sanitària, sobre
el qual també hem presentat una proposició no de llei i que serà
un centre investigador per a les nostres illes.

Per tant, i ja per acabar, esperam tenir el suport de tots els
grups parlamentaris perquè crec que tot del que aquí hem parlat
és d’interès per a tots, i tot redunda en la millora dels serveis a
la ciutadania. Crec que queda palès l’esforç que s’està fent per
dur endavant projectes d’investigació sanitària, la promoció de
la recerca clínica, el suport als investigadors i la recerca de
recursos per dur endavant el major nombre de projectes.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Per tal de fixar posicions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de
menor a major. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té ús
de la paraula per un temps de deu minuts. Quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores diputades,
senyors diputats. Intervenim per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta iniciativa, amb la qual coincidim tant pel que fa al
plantejament que ha fet la Sra. Crespí com a les propostes
concretes. Des del nostre grup valoram que la investigació
sanitària, tant per la seva contribució a la millora de la qualitat
assistencial com pel que suposa d’un element diversificador de
la nostra estructura econòmica mitjançant la creació d’un sector
biotecnològic, és realment important per a la nostra economia
i per a la nostra sanitat.

En segon lloc coincidim també amb la proposant a
reconèixer l’esforç que està fent el Govern per impulsar la
investigació, un esforç que és important en qualsevol conjuntura
però que fins i tot pensam que adquireix més valor en els temps
de crisi que estam vivint. No repetiré totes les iniciatives i els
projectes que estan en marxa, perquè la Sra. Crespí ha fet una
exposició molt aclaridora i completa. Igualment pensam que el
Govern ha de continuar promovent la recerca clínica i en salut,
la qual cosa evidentment implica dedicar-hi recursos. I en quart
lloc així mateix consideram molt important que les Illes Balears
disposin d’estructures investigadores potents i que el Govern
faci tot el que estigui a les seves mans perquè això sigui
possible; evidentment, en aquest marc, trobar fonts de
finançament és una peça clau en tot aquest procés.

I ja per acabar voldríem fer una observació. Nosaltres
entenem que impulsar la investigació sanitària i fer-ho des d’un
punt de vista descentralitzador o territorial és molt complicat,
però sí que volem cridar l’atenció sobre la necessitat de
potenciar això que apareix a la seva proposició de llei com els
petits grups d’investigació que estan a les àrees de salut de
Menorca i de les Pitiüses. Pensam que seria important que
aquest esforç sigui un esforç que tingui en compte totes les Illes,
tots els professionals i que es posin mitjans a l’abast de tots ells.

En definitiva, el nostre vot favorable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets. Quan
vulgui.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo seré molt breu en la meva intervenció, ja que de fet
només bastaria, només caldria que ens suméssim a les paraules
de la portaveu del Grup Socialista, paraules que compartim i
subscrivim com també compartim les paraules de la Sra. Suárez,
del Grup Parlamentari Mixt. 
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Si més no jo crec que com a reflexió global caldria
assenyalar que des del nostre grup parlamentari som ben
conscients que només impulsant la investigació, la recerca i la
innovació podrem aconseguir a la llarga un sistema de salut
modern, adequat a les canviants realitats socials -mai no ha
canviat tan de pressa la societat com en el temps que estam
vivint-, i per tant que també sigui capaç d’oferir solucions
clíniques que suposin constants millores sanitàries. Coincidim
en el fet que l’aposta d’aquest govern per la innovació ha estat
i és, al nostre parer, clara i decidida, i pel mateix caràcter de la
innovació, pel seu caràcter transversal, ha d’incloure
naturalment també aspectes mèdics. Crec que això és el
fonament bàsic, precisament, d’aquesta proposició no de llei. 

Jo no m’estendré més. Donarem suport als tres punts de la
proposició no de llei perquè precisament pretenen que el Govern
de les Illes Balears continuï pel camí que ja ha encetat i que s’ha
concretat en aquest seguit de mesures, en aquest rosari de
mesures concretes, d’iniciatives concretes d’investigació que
ens ha detallat la Sra. Crespí. Simplement, llavors, ja per acabar,
el nostre suport a la línia que està duent aquest govern de
potenciar la investigació, la recerca i la innovació per, en
definitiva, millorar dia a dia i passa a passa el nostre sistema de
salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Carme Castro, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, qualsevol estratègia que el
Govern, aquest o qualsevol altre, vulgui dur a terme per millorar
la salut dels ciutadans, per ser efectiva ha de passar
necessàriament per la investigació sanitària; investigació i
pràctica clínica van necessàriament sempre de la mà, només així
es poden garantir als ciutadans uns serveis sanitaris de qualitat
i unes eficaces prevenció i cura de les malalties. 

Així ho entenem des del Partit Popular, i per això quan el
Partit Popular governa s’esforça per impulsar la investigació
sanitària, i posaré l’exemple del que es va fer l’anterior
legislatura per part del govern del Partit Popular: es va crear la
Fundació Caubet-Cimera amb seu a l’Hospital Joan March, es
va potenciar la unitat d’investigació hospitalària, la Fundació
Mateu Orfila, i es va fer un conveni amb l’Institut Universitari
d’Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les
Illes Balears anomenat IUNICS, un conveni al qual només el
2006 el govern de l’anterior legislatura va aportar 1.895.000
euros; així mateix va posar a la disposició d’aquest institut les
instalAlacions de Son Dureta i de Son Llàtzer, i van firmar un
acord per continuar colAlaborant durant els anys següents per un
import total, per diferents conceptes, de 600.000 euros. A part
d’això es va fer un pla de ciència, tecnologia i innovació el 2005
que, entre d’altres objectius, tenia el de fonamentar la
investigació científica i tecnològica, i tenia com a àrea
prioritària la recerca en ciències de la salut.

Per què dic tot això? Idò per explicar que a pesar que moltes
vegades no es vol reconèixer la feina feta durant l’anterior
legislatura es va fer molta feina en recerca en ciències de la
salut, i per justificar el nostre vot a favor d’aquesta proposta del
Grup Socialista, perquè estem totalment d’acord amb els punts
d’acord que ens proposen. No entrarem en partidismes, no
demanarem que en comptes de dir que a la primera proposta
d’acord que el Govern està fent, que es reconegui la feina feta
a l’anterior legislatura; és coneguda per tothom i només cal
repassar les hemeroteques. Però sí vull remarcar la importància,
que trobo molt encertades les paraules “instar” i “encoratjar”,
que figuren a les propostes d’acord, aquest govern, perquè jo
crec que és molt important encoratjar-lo perquè de moment, i a
pesar de tot el que ens ha explicat la Sra. Crespí que està fent
aquest govern en recerca sanitària, idò no se’l veu molt
entusiasmat, perquè la Sra. Crespí ens parla de coses que són del
dia a dia, la finançació de 23 projectes d’investigació, i
segurament seran molts més perquè, com dic, assistència
sanitària i investigació van de la mà i qualsevol metge, a
qualsevol nivell que estigui, fa recerca sanitària, i molts
d’aquests projectes són finançats pel Govern de les Illes
Balears, pel Servei Balear de Salut. Ens parla del conveni amb
Farmaindustria; no m’he quedat exactament amb la xifra però,
bé, no és una quantitat que posi el Govern, la posa la indústria
farmacèutica.

I no entrarem ara a analitzar als pressupostos de la comunitat
autònoma la quantitat que hi ha per a recerca, perquè això ja va
ser objecte de debat, i que sí que seria interessant saber i que
s’especifiqui quins recursos destinarà aquest govern des de la
Conselleria de Salut o des de la Conselleria d’Economia en
recerca sanitària durant aquesta legislatura o durant el 2010.
Perquè per exemple a la Fundació Caubet-Cimera, com deia
creada per l’anterior govern del Partit Popular, estava prevista
una segona fase d’ampliació que l’actual govern no ha dut a
terme, simplement ha mantingut el que hi havia i el que es va
fer l’anterior legislatura, que ja ens sembla bé, però s’ha deixat
aparcada l’ampliació de la segona fase d’aquesta fundació. 

Quant al conveni que deia de l'IUNICS, aquest conveni, com
ja he dit, la xifra és un 1.800.000, més 600.000 euros, durant
l’anterior legislatura, però és que a la legislatura del 99 al 2003
no es va fer cap conveni amb la Universitat de les Illes Balears
per aquest concepte. I quant a la Fundació Mateu Orfila, bé, a
principi de legislatura tenia un gerent, que era el doctor
Rossinyol, i aquest senyor va ser cessat fulminantment quan el
Partit Socialista va trencar, o va fer veure que trencava, el seu
pacte amb Unió Mallorquina; i ara què passa?, no hi ha gerent
a la Fundació Mateu Orfila?, perquè de moment les funcions
són assumides pel director general. Així és impossible donar
impuls a la recerca sanitària, una fundació com aquesta jo crec
que és adient que tingui un gerent que doni impuls i que
desenvolupi les tasques de recerca.
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I per últim vull fer un esment a la recentment entrada en el
Parlament Llei de salut pública per part del Govern de les Illes
Balears. Han entrat una llei de salut pública que parla d’un
sistema de recerca en salut pública; tampoc no és que li doni
massa importància, però el que és més preocupant és que
aquest..., bé, tota la llei, però en concret ara estem parlant de
recerca, per a aquest sistema de recerca en salut pública no hi ha
memòria a la llei, no hi ha dotació econòmica, no explica quins
recursos tindrà, amb la qual cosa no sé com s’impulsarà la
recerca sanitària a través d’aquesta llei que ara comença que,
per sort, suposo que podrem esmenar.

En fi, com he dit abans votarem a favor perquè estem
d’acord amb l’esperit d’aquesta proposició no de llei, perquè
pensem que és necessari que el Govern es posi les piles en un
tema tan important com és garantir l’assistència sanitària de
qualitat, i això només es pot fer a través de la recerca sanitària.
Com vostè ha dit, Sra. Crespí, hem d’animar el Govern a
apostar per la recerca en salut, i la investigació és la millor
inversió, i la vull felicitar per la seva iniciativa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per fer ús de la paraula per
contradiccions, el grup proposant té la paraula, Sr. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm, en primer lloc, el suport
que han demostrat els diferents grups parlamentaris a la meva
proposició no de llei, i crec que aquí queda patent la capacitat
que tenim els grups parlamentaris de posar-nos d’acord en
temes que són d’inqüestionable interès per a la nostra
comunitat, i reverteixen directament en la millora dels serveis
als ciutadans.

Recollim l’observació que ha fet la Sra. Suárez i la
traslladarem a la conselleria perquè doni suport als petits grups
d’investigadors que es troben a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. 

Agraïm les paraules de la Sra. Castro, i evidentment som
conscients de la tasca que va fer el govern del Partit Popular en
aquest àmbit, que ha permès que aquest govern segueixi fent
feina i que multipliqui els esforços en aquest àmbit, a l’àmbit de
la investigació.

Per altra banda també posam de manifest l’aposta d’aquest
govern per a la inversió en I+D+I, com un element per
diversificar l’activitat econòmica, per generar feines de qualitat,
una aposta ferma per generar coneixements de salut i que tot
això al final reverteixi únicament en la millor atenció als
ciutadans. I acabaré dient una cita d’un reconegut metge, Sr.
Ramon y Cajal i que deia: “lo que necesita este país es plantar
árboles y sembrar mentes”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí, pel to de les seves intervencions,
de tots els portaveus dels grups parlamentaris. No s’ha de votar
aquesta proposició no de llei perquè queda aprovada per
assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 968/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per captar i
fidelitzar professionals sanitaris a les illes menors.

Llavors, si els sembla bé, passem a la segona proposició
d’avui i que és la RGE núm. 968/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per captar i fidelitzar
professionals sanitaris a les illes menors.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula en nom del
Grup Parlamentari Popular la Sra. Gener per un temps de deu
minuts. Quan vulgui, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. La manca de professionals sanitaris és un fet
constatable i palès a tot el territori nacional, que s’ha vist
agreujat els darrers anys en què nous metges que surten de les
facultats de medicina espanyoles són totalment insuficient per
donar la cobertura necessària als hospitals i centres de salut. De
fet, els últims exàmens MIR realitzats a finals del mes de gener
d’aquest any, demostren que quasi la meitat dels opositors a les
places convocades per tal de cobrir les prop de 7.000 ofertes
eren metges estrangers. A més a més d’una deficient
planificació formativa a l’Estat espanyol, es pot observar com
algunes especialitats presenten una greu situació amb la
incapacitat absoluta de poder dotar els especialistes necessaris
per poder garantir una assistència sanitària de qualitat.

En qualsevol cas, aquesta situació es veu dramàticament
agreujada en aquelles poblacions més aïllades o perifèriques que
es presenten menys atractives per als professionals. Açò és dóna
sobretot en aquelles poblacions més petites allà on es troben els
hospitals de primer nivell que ofereixen una menor projecció
professional. L’extrem d’aquesta situació la trobam a les Illes
Balears i amb major incidència a les illes menors, Menorca i
Eivissa.

Davant d’aquesta situació endèmica i extrema, hem de
reaccionar i proposar mesures. De fet per tal de palAliar aquesta
situació, aquelles comunitats autònomes menys atractives per
als professionals han posat en marxa tots els esforços necessaris
per tal de captar especialistes d’àrees limítrofes amb major
capacitat d’atracció i convidar-los a traslladar-se. Així podem
veure que comunitats com Múrcia o Castella-La Manxa han
estimulat aquest moviment de professionals incrementant el seu
preu d’hora de guàrdia per damunt la resta i així han pogut
comprovar com des de la Comunitat Valenciana o des de
Madrid, es traslladaven en aquelles comunitats on són millor
retribuïts. Altres comunitats illenques, com ara per exemple les
Illes Canàries, també han establert diferències retributives entre
les illes majors i menors, incrementant també el preu d’hora de
guàrdia a les illes menors respecte de les altres que podrien ser
més atractives com a mesura d’incentiu.
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Tornant idò a allò que deia al principi, la manca
d’especialistes a les nostres illes menors és un mal que ve
d’enfora i és de difícil solució, però que requereix de tots els
esforços com han fet a altres comunitats autònomes. A les Illes
Balears, arran de la darrera vaga duita a terme pels facultatius
del Servei de Salut de les Illes Balears, es fa focalitzar l’atenció
en la dificultat de captació de professionals a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera. I, per tant, es va decidir
instaurar el denominat plus de vinculació que incentivava
l’arribada de nous metges amb estímuls retributius, tenint en
compte el nombre d’anys de prestació de servei a cada illa i que
creixeria i es revaloritzaria any rere any. Encara que les
quantitats establertes per als qui acaben d’arribar no són molt
importants, 125 euros més l’any, almanco ajuden a fer menys
onerosa l’estada en aquestes illes; però com hem pogut
comprovar, aquest estímul ha estat del tot insuficient. 

Per si fos poc, hem de recordar també que la totalitat dels
acords que es varen signar arrel d’aquesta darrera vaga de
metges, no s’han vist complerts, sinó tan sols en una part. Així
en el punt referent al preu d’hora de guàrdia, malgrat estar
revisat recentment, s’ha incomplert durant l’any 2009, la qual
cosa ha provocat desconfiança, decepció i desmoralització entre
els professionals. I encara que s’hagi actualitzat aquest preu,
està molt lluny de les retribucions que perceben els metges a
Múrcia o a Castella-La Manxa i que arriben a diferències de 3
euros per hora amb el que es paga a la nostra comunitat.

Per tant, es dibuixa davant de nosaltres un difícil escenari,
quan veim que a àrees de la península es retribueixen als
professionals sanitaris molt millor que a les nostres illes, allà on
hem d’afegir al fet de la insularitat el sobrecost del transport
aeri, el cost de la cistella de la compra i ja no rallem del fet
d’exigir el català com a requisit a aquesta professió. De tots és
conegut que des del Partit Popular defensam que és suficient
que sigui un mèrit, per tal que la llengua no sigui un obstacle en
la captació de nous professionals sanitaris en una àrea tan
demandada. 

Ara mateix a Menorca, per posar un exemple, tenim una
important manca d’especialistes en set especialitats: radiologia,
pneumologia, cardiologia, oncologia, oftalmologia i sobretot
també pediatria, que tan sols compta amb dos professionals per
a tot l’hospital i urgències. De fet, aquesta darrera especialitat
s’ha vist obligada a contractar mesos enrera i de forma puntual,
pediatres que es desplaçaven des de Mallorca per tal de cobrir
les guàrdies, veient-se obligats a retribuir-los el doble que
cobraven en aquells moments els pediatres de la plantilla de
Menorca, per tal que acceptessin desplaçar-se a l’Hospital
Mateu Orfila, la qual cosa constitueix un greuge comparatiu per
als membres de la plantilla estable i permanent, a més de l’alt
cost que suposa aquesta fórmula. A Eivissa també tenim una
important manca d’especialistes en oncologia -de quatre places
només n’hi ha una- en radiologia, cardiologia, atenció primària
i urgències.

Així idò la situació en lloc de millorar, és molt probable que
vagi empitjorant en els propers anys i per tant es fa necessari
establir un seguit de mesures d’instauració immediata. Així i a
la vista d’aquesta situació i amb la mirada posada en el futur,
des del Grup Parlamentari Popular presentam una sèrie d’acords
que van encaminats en cobrir tres fronts per fer feina, per
palAliar aquesta difícil situació i poder captar i fidelitzar
professionals metges. 

Per una banda, en un primer acord, solAlicitam la instauració
dels estudis de medicina a Balears, aquesta és una vella
reivindicació, duim tres anys de govern i no s’han fet encara les
passes definitives per poder posar en marxa aquests estudis a la
nostra comunitat autònoma. Creim que és importantíssim una
vegada més aprovar un acord en aquest sentit, ja que asseguram
el futur per tenir metges de les illes i que quedin a fer feina a les
illes.

En un segon front solAlicitam també el compliment dels
acords signats arran d’aquesta vaga, ja que n’hi ha diversos,
com ja he dit, que estan sense complir i aquest punt és
importantíssim per tal de restaurar la confiança en els metges i
poder-los fidelitzar.

I un tercer punt allà on demanam poder posar en marxa
estímuls econòmics i no econòmics que puguin fer més
atractives les places vacants que tenim en els hospitals i, com
ara deia, per exemple, la facilitació de la formació continuada
i les estades i reciclatges a altres centres assistencials.

En definitiva, són mesures per palAliar aquesta problemàtica
de falta de metges a Balears, especialment als hospitals petits i
així poder garantir una assistència sanitària de qualitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. S’han presentat tres esmenes per
part del Grup Parlamentari Socialista, les RGE núm. 1530, 1531
i 1532/10. Per defensar les esmenes té la paraula per part del
Grup Parlamentari Socialista la Sra. Cristina Rita. Quan vulgui,
Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. En primer lloc voldria que constés en acta que la
tercera esmena té un error tipogràfic diria, perquè s’ha botat una
paraula i hauria de dir: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Servei de Salut a continuar treballant de manera intensa per
tal d’habilitar el major nombre possible de mesures -falta açò-
tant de caire econòmic com de formació per atreure i fidelitzar
professionals”. Gràcies, a partir d’ara començaré la meva
intervenció. 

El Grup Popular demostra una vegada més la seva
preocupació per la manca de professionals de la medicina a les
nostres illes, preocupació que també compartim, com no pot ser
d’un altra manera. Que hi ha pocs metges i metgesses per donar
resposta a la població actual no només a les nostres illes, sinó en
general a tot Espanya i Europa és una cosa ja sabuda, no es
descobreix res de nou, tampoc no és una cosa que passi des de
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fa tres anys cap aquí. La política de numerus clausus i la nota
de tall a moltes universitats ha estat una de les causes del
problema que patim ara, també ho ha estat l’augment
poblacional dels darrers anys, poc esperat; i açò és notori,
certament, en algunes especialitats més que en altres.

És per aquest motiu que el Grup Popular proposa una sèrie
de mesures que al seu entendre palAliarien aquesta situació. I
m’agradaria dir que coincidim amb aquest grup perquè aquestes
mesures també són entre altres, més per cert, les que ja ha
engegat el Govern aquesta legislatura. Deim entre d’altres
perquè la conselleria a més de les que proposa el Grup Popular,
també ha posat en marxa mesures actives de contractació de
metges, tant cercant-los a l’exterior de les nostres illes, com fent
convocatòries públiques de places. M’agradaria recordar aquí
que és la primera convocatòria pública de la nostra comunitat
autònoma des que es tenen les transferències en salut.

És per aquest motiu i perquè la proposició no de llei ja ens
ha agafat treballant, com la inspiració, que també és bo que
t’agafi treballant, que hem presentat unes esmenes que s’ajusten
més, al nostre entendre, a la realitat actual. 

Començaré per la primera proposta que és instar el Govern
a bolcar tots els esforços que siguin necessaris per tal
d’instaurar la facultat de medicina a la nostra comunitat,
agilitant tots els tràmits administratius i acadèmics per tal
d’aconseguir-ho. Aquest és un tema recurrent aquesta
legislatura, ja ho vàrem veure l’any 2008 i l’any 2009 crec que
ja ho he comptat quatre vegades. Per cert, aquestes quatre
vegades la diputada que els parla, ja els va demanar ajustar la
terminologia als nous temps i parlar, tal com preveu el
denominat Pla Bolonya, d’estudis de grau de medicina i que és
el que s’està tramitant actualment. 

D’aquest tema, com dic, ja hem parlat durant l’any 2009, per
exemple el 26 de febrer a la Comissió d’Educació i Cultura, ja
es va aprovar una proposició no de llei presentada per la Sra.
Castro i que va ser també esmenada per aquesta diputada que els
parla. També en vàrem xerrar dia 20 de maig a la Comissió de
Salut en una compareixença del conseller, on ell va reafirmar la
voluntat del Govern. Dia 7 d’octubre a la Comissió de Salut el
Partit Popular també va demanar crear una comissió, tot i que
aquesta no la vàrem aprovar perquè pensaven que era millor que
fos una vegada que els estudis fossin acceptats per part de
l’ANECA, etcètera.

L’esmena que presentam ara, per tant, està redactada en
consonància amb l’acord que ja es va prendre dia 26 de febrer
del 2009. I diu: “el Parlament de les Illes Balears es reafirma en
els acords ja presos per aquesta institució i dóna suport al
Govern de les Illes Balears, encoratjant-lo a continuar treballant,
tot respectant l’autonomia universitària, per fer realitat
implantar els estudis de grau de medicina a la Universitat de les
Illes Balears en el menor temps possible”. Com podem veure
també avui feim menció a l’autonomia universitària, perquè no
pot ser d’una altra manera. El Govern, cregui’m, no pot agilitar
els tràmits acadèmics, no crec que l’ANECA, ni el Consell
d’Universitat, ni tampoc la UIB pugui acceptar aquest tipus de
pressions.

La segona proposta no és massa concreta, insta a donar
compliment a tots els punts dels acords de la mesa sectorial. I
deim que no és massa concreta perquè per fer-ho d’aquesta
manera, que qualifica que es faci de manera estricta, exhaustiva
i sense demora, hauríem de saber a quins punts dels acords
s’estan referint exactament perquè hi ha alguns punts que ja
s’estan complint per exemple. Si es refereixen als acords que es
varen prendre, com ha dit ara a la seva intervenció, com a
sortida a la vaga de metges, als quals alAludien també a
l’exposició de motius, aquests, com deim, ja estan en vigor
pràcticament. Altres acords que han estat adoptats en la mesa
sectorial requereixen de l’aprovació del Consell de Govern com
a pas previ a la Comissió de Pressuposts. Altres requereixen
d’unes taules monogràfiques per concretar altres aspectes, com
són la definició de la carrera ordinària, etc. És per aquest motiu
que estaríem d’acord en aprovar un punt que digués el mateix
que vostès proposen, però eliminant la frase: “de manera
estricta, exhaustiva i sense demora”, perquè açò necessitaria
relacionar exactament els acords als quals hi volen fer
referència.

Finalment, en el tercer punt de la proposició no de llei que
parla d’implantar incentius de tipus econòmics i no econòmics,
com facilitar i potenciar la formació continuada i les estades i
reciclatges a altres centres assistencials, estem d’acord en el
fons i com de fet també ja es porta a terme, proposam un altre
redactat que reconegui açò. I diria: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Servei de Salut a continuar treballant de manera
intensa per tal d’habilitar el major nombre possible de mesures,
tant de caire econòmic com de formació, per atreure i fidelitzar
professionals”. Hem preferit posar-ho així perquè en primer lloc
es reconeix que ja es fa feina i també perquè les estades,
reciclatges, etc., són mesures de caire formatiu o sigui que
podrien entrar en la mateixa definició, i també aglutinaria altres
mesures que es fan en aquest sentit, per exemple tota la feina
que s’està fent al nou hospital de referència perquè sigui un
hospital universitari, on es facin tasques d’investigació, etc. Tot
açò vendria recollit. 

Quant a les mesures de tipus econòmic, vostè sap, Sra.
Gener, que hi ha uns complements de productivitat que reben
els metges de Menorca i Eivissa, per l’acord que va ser pres per
cert en aquestes negociacions que xerram de la vaga de metges.
També hi ha la convocatòria a què alAludit abans de places que
és la primera vegada des que es tenen competències. Són 3.100
places fins a aquest any 2010 i en 17 categories. Açò pensam
que sí és un bon incentiu per atreure professionals. De tota
manera, i ja que estic en ús de la paraula, també voldria
remarcar que en aquest tema de la fidelització dels professionals
actuen també moltes variables que no es poden resoldre a partir
només d’accions protagonitzades pel Servei de Salut o la
Conselleria de Salut. Els mateixos estudis de grau de medicina,
que és una matèria totalment educativa, com ja hem dit, no
només és una voluntat de la conselleria, que té aquesta voluntat
com hem reafirmat tantes vegades, però intervenen altres
protagonistes. 
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Però també em permetran que digui que tal com ja he
insinuat al principi de la meva intervenció, sobre aquest tema jo
crec que tothom se pot posar la mà al pit, la planificació de què
hem parlat aquí d’anys anteriors també fins i tot a la formació
de personal sanitari, no ha ajudat massa a l’actual conjuntura.
Però també, senyores i senyors diputats, coincidiran amb mi que
intervenen altres factors, com he dit, com és la manca de
transport, ja n’hem parlat, sobretot a les illes més petites, l’alt
cost de vida, a Menorca i a Eivissa no hi ha massa oferta
universitària per als fills per exemple dels professionals; i també
perquè no tothom es mou únicament per qüestions
econòmiques, per doblers, sinó que per a alguns professionals
les nostres illes són un destí atractiu en un moment de la seva
vida, quan tenen fills petits, després ja ho deixa de ser. En
resum, és un colAlectiu que per desgràcia té una important
mobilitat, una mobilitat deguda moltes vegades a factors
personals, no crec que la qüestió de l’idioma influeixi massa,
són professionals que de vegades es mouen a països estrangers,
allà on es parlen altres idiomes; i per aquests motius no sempre
l’Administració té possibilitat d’incidir-hi.

No obstant açò, per nosaltres que no quedi. S’han de
realitzar accions per tal de cobrir les necessitats sanitàries de la
nostra comunitat autònoma i pensam que el Govern ho està fent.
I aquestes esmenes, per tant, pretenen reconèixer que s’han de
fer accions i que aquestes accions ja s’han començat a fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Toca ara al torn de fixació de posició dels
grups que no han presentat esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marián Suárez per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Gener, nosaltres també compartim la preocupació d’aquest
problema de manca de professionals sanitaris a tot l’Estat i
també a la nostra comunitat i en particular a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. Jo crec que aquest problema és compartit per
tothom i el reflex d’això és que aquí, efectivament, ja s’han vist
moltes iniciatives en aquest parlament, iniciatives que han estat
promogudes per vostès, pel Partit Popular, també per part
d’altres grups, també per part de la conselleria que va fer una
compareixença per parlar d’aquest tema, és a dir que en realitat
és un tema i és una preocupació compartida.

Sí que és cert que pensam que és un tema prou complex, de
difícil solució i sí que li he de dir que el que no compartim són
justament dues referències concretes que ha fet vostè, que són
d’una banda el fet que no s’estiguin complint determinats acords
que tenen a veure amb incentius econòmics i que sigui una
causa de fugida dels professionals, no ho compartim, pensam
que no és aquesta una motivació fonamental per als
professionals prou forta com perquè se’n vagin i tampoc no
compartim el tema de l’exigència de la llengua. 

Mentre vostè parlava, jo recordava -i ho faig de memòria i
per tant és possible que m’equivoqui- una compareixença que
va fer el Sr. Thomàs en què explicava la situació del nombre
d’especialistes que hi havia a l’Hospital Can Misses. Dic que
parl de memòria, per tant, em podria confondre en alguna xifra.
En aquella ocasió el Sr. Thomàs parlava que del conjunt
d’especialitats que hi ha ara mateix a l’Hospital Can Misses 14
especialitats tenien més professionals que fa 3 o 4 anys, 14
especialitats tenien el mateix nombre de professionals i després
hi havia una sèrie d’especialitats que efectivament estaven en
una situació deficitària i que s’intentava posar mesures perquè
això se solucionàs.

Vull dir amb això que efectivament és un problema històric,
però no s’ha produït una situació o no s’ha agreujat aquesta
situació en els darrers temps. Evidentment és una situació
complexa i se li ha d’intentar donar possibles sortides.

Li vull fer també un petit retret, amb la millor de les
intencions, i és que efectivament crec que és la cinquena vegada
que parlam d’aquest tema i el que no veig són propostes -
diríem- noves. És cert, probablement és perquè tampoc no tenim
moltes més propostes a fer, per tant, el que voldria és, ja que
estam d’acord amb les propostes que fan, almenys intentar
trobar punts d’aproximació i que les esmenes que s’han fet, que
tenen el seu sentit, puguin ser recollides per part de la
proposant.

Ja entrant en les propostes concretes, seré breu, en relació
amb la primera també el tema del grau de Medicina és un tema
del qual se n’ha parlat molt. Se n’ha parlat en el si de la
Comissió d’Educació, se n’ha parlat en aquesta comissió, s’han
fet també compareixences per part del conseller, s’han fet
preguntes al plenari. En aquest plenari efectivament es va
aprovar aquesta proposta de resolució que esmentava la Sra.
Rita i crec que tendria molt de sentit que entre tots decidíssim
continuar la línia per ser coherents amb el que hem pactat i hem
aprovat fins ara. Per tant, ens agrada l’esmena que fa el Grup
Socialista i també voldríem que fos acceptada per part del Partit
Popular. 

En relació amb la segona proposta he entès, perquè del
redactat no queda ben clar, però crec que de la seva exposició sí,
crec que parla d’aquelles mesures que es varen proposar després
de la vaga. La informació que tenim és que hi ha una part
d’aquests acords que es compleixen i altres que estan pendents
de compliment i pendents d’una sèrie de tràmits administratius.
Quan vostè parla “de manera estricta, exhaustiva i sense
demora”, jo simplement diria que és que els acords s’han de
complir, no? Per tant, em sembla encertada la proposta que fa
el Grup Socialista i crec que queda tan contundent la proposta
llevant aquesta part com amb aquesta part. Efectivament, els
acords estan signats, el que s’ha de fer és complir-los i ja està.
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Després, pel que fa a la tercera proposta també estam
d’acord amb aquesta esmena que es fa, més que res perquè tal
com està plantejada per vostès podria donar la sensació que si
parlam d’implantar és perquè no existeix prèviament ni cap
incentiu econòmic ni cap incentiu no econòmic, per tant, si
efectivament hi ha una feina que es fa i que vostè -vostè
mateixa- ha reconegut, té sentit i és coherent dir que hem de
continuar treballant en aquesta línia.

Bé, per tot això aquesta és la nostra posició i ens agradaria
que poguéssim arribar a un acord per aprovar el màxim de punts
possibles. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Eduard Riudavets, per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, també crec convenient començar la intervenció
constatant que, pel que fa a l’esperit d’aquesta proposició no de
llei que ha presentat el Grup Popular, respon a una preocupació
que el nostre grup parlamentari pot compartir, que comparteix,
i així ho hem manifestat repetidament perquè sens dubte no és
un tema per res nou, ni és una problemàtica, aquesta de la
manca de professionals sanitaris, en general a les Illes però
especialment a Menorca, Eivissa i Formentera, i aquesta
necessitat de cercar mecanismes i fórmules per assegurar en la
mesura en què sigui possible la seva permanència, ja dic és una
problemàtica que ja s’ha tractat al Parlament repetides vegades
des de diversos angles i sens dubte durant aquesta legislatura, en
la legislatura anterior i crec que, no ho sé, des del moment que
vàrem assumir les competències en matèria de salut.

És un tema recurrent perquè hem viscut situacions greus, per
exemple les mancances en especialistes, ja que la portaveu del
Partit Popular n’ha fet referència, a l’illa de Menorca varen ser
motiu de preocupació durant l’anterior legislatura moltes
vegades. Recordam i hem de tenir clar que la situació quant a
mancança d’especialistes eren molt pitjor a l’anterior
legislatura, recordam fins i tot com a exemple que durant una
llarga temporada no hi va haver ni un sol oncòleg a Menorca, ni
un sol oncòleg, es va haver de traslladar un oncòleg de Mallorca
diàriament per poder atendre, va passar el mateix en cardiologia
i en cap moment se’n va fer cap drama perquè sabíem que és
una situació que es pot donar, que malauradament (...), vàrem
entendre la situació i el que vàrem fer va ser intentar donar
suport perquè se solucionés el més prest millor. Bé, aquesta és
una disquisició que he fet arran d’unes intervencions de la
portaveu del Partit Popular que no eren -crec- ajustades a la
realitat i per tant més val deixar les coses clares, que constin en
acta. 

En definitiva, sí compartim la preocupació que demostra el
Partit Popular i compartim també en part l’argumentació de
l’exposició de motius; en part dic perquè hi ha alguna
consideració que pensam que és absolutament incerta, com
també és incerta alguna de les afirmacions que ha fet en la seva
intervenció la Sra. Gener. Per exemple, la Sra. Gener una
vegada més ha demanat que aquesta cambra decidís incomplir

la llei. Crec que no és gaire propi d’un diputat demanar que
s’incompleixi la llei, perquè li vull recordar que la Llei de
normalització lingüística és tan llei com totes les altres lleis i
que no hi ha cap lloc on es digui que els metges poden
incomplir la legislació, que és el que vostè en definitiva demana
aquí una vegada i una altra, vostè i el Partit Popular. Crec que
no és propi d’un diputat demanar que s’incompleixi la llei i totes
les lleis són lleis.

Bé, dit això entrem en el postcongrés de l’aprovació no de
llei, el primer punt parla de bolcar-se per aconseguir estudis de
grau de Medicina, i una facultat de Medicina crec, però (...) de
Medicina a les Illes Balears. Crec que aquest govern s’està
bolcant i, més que bolcant, està fent mans i mànigues perquè
com més prest millor aquests estudis siguin una realitat. Sens
dubtes, però, no és tan fàcil i senzill com sembla que intenta fer
creure el Partit Popular. No és tan fàcil i senzill perquè aquesta
no pot ser de cap de les maneres una decisió unilateral del
Govern de les Illes Balears. Crec que hauria de quedar clar i
hauria de reconèixer la portaveu del Partit Popular que sens
dubtes els estudis de Medicina no es poden implantar per decret.

Per tant, crec que s’ha de respectar l’autonomia
universitària, s’ha de fer tot el procés necessari, que no és un
procés ni senzill ni fàcil, des d’estudis econòmics a
fonamentacions acadèmiques, però sí que li puc dir que
s’avança i s’ha avançat molt durant aquesta legislatura i dic
durant aquesta legislatura perquè a l’anterior sens dubtes no es
va fer ni una passa en aquest sentit i per tant, aquesta legislatura
totes les passes que s’hagin fet seran de millora.

Hem de deixar ben clar llavors que el Govern de les Illes
Balears ja fa tot el possible i més perquè com prest millor sigui
una realitat la implantació d’aquest grau d’estudis de Medicina.
El redactat concret que ens proposa el Partit Popular pot induir
a confusions sobre aquest aspecte, podria entendre’s que no es
fa res respecte d’això, cosa que és incerta, i per tant amb aquest
redactat ens resultaria inacceptable votar a favor, si es modifica
en el sentit que ha proposat el Grup Socialista tendrà el nostre
suport, si no, no.

Pel que fa al segon punt hem de deixar també des de bon
principi una cosa ben clara, i que quedi sense cap espai per al
dubte, la Conselleria de Salut està complint gradualment, sense
pausa, deixem-ho clar, els acords de la mesa sectorial i els
acords que s’hagin pres amb sindicats i amb els metges en
general i ho fa amb un esforç notable, però sens dubtes això no
és bufar i fer ampolles com ens vol fer veure el Partit Popular,
molts d’aquests punts ja estan vigents, altres necessiten tot un
procés que està en marxa i -repetesc- s’estan duent a terme amb
molta dificultat i amb molt d’esforç perquè sens dubtes no
estam en un moment de bonança econòmica i sens dubtes també
aquest govern va heretar una situació econòmica que no li ho ha
fet gens fàcil, però bé, és intenció de la conselleria i compromís
de la conselleria complir íntegrament i estrictament els acords
que s’hagin pres, ho està fent, ho farà i ho continuarà fent.
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Si passam al tercer punt, crec que també coincidim en la
seva intencionalitat, en allò que discrepam és en la fórmula que
se’ns proposa. Per què discrepam? Perquè la conselleria ja
treballa i molt intensament per cert -molt intensament- en
l’habilitació de mesures de caire econòmic i no només de caire
econòmic, sinó també de caire formatiu, de carrera professional
que possibilitin tot el que sigui possible l’atracció i fidelització
dels professionals del món de la salut.

En definitiva, podrem compartir l’objectiu de la proposició
no de llei, però no el missatge subjacent que es pretén llançar,
el missatge que no ho diu explícitament, però sí que
implícitament vol llançar el Partit Popular que tot està per fer,
perquè aquest missatge no el podem acceptar perquè és
absolutament incert. Crec que des de la consciència d’aquesta
problemàtica, com dic ve des de gairebé, segur, d’abans de rebre
les competències perquè des del moment en què tenim les
competències és una problemàtica que hem d’assumir, es fa
molta feina en aquesta legislatura i per això creiem que aquesta
feina ha de quedar d’alguna manera reflectida i per això ens
sumam a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista que, sense desvirtuar els objectius que pretén aquesta
proposició no de llei, deixa constància de la feina feta per aquest
govern que sens dubtes és molta i és de reconèixer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. 

A causa que s’han presentat esmenes, ara procediria la
suspensió de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual
cosa demano al grup proposant si vol aquesta suspensió o si
podem continuar la sessió, podem continuar? Doncs un cop
recomençada li pertoca a vostè, Sra. Gener, per assenyalar si
accepta o no... les esmenes presentades, prendre l’ús de la
paraula per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair
a tots els grups, als portaveus que han intervingut la seva
sensibilitat envers aquesta preocupació, el fet també de
compartir també aquesta preocupació i la voluntat expressada de
poder arribar a acords, aquests acords que ens proposen en
forma d’aquestes esmenes. Passaré primer de tot a comentar-les.

En el que faria referència al punt 1, efectivament hi ha uns
acords presos quant a la nomenclatura correcte per poder dir que
seran uns estudis de grau de Medicina, per tant no tenim cap
inconvenient a acceptar aquesta esmena. Ara sí que voldria fer
però una referència que si tornam a demanar aquest acord és
perquè després de tres anys potser que prenguem el quart o el
cinquè acord, emperò és que és necessari tornar-lo prendre
perquè no s’ha avançat el suficient, no s’ha avançat tot el que
s’hauria d’haver avançat perquè aquests estudis aquí a Balears
fossin una realitat dins aquesta legislatura. 

Per tant, ho anirem presentant i ho anirem proposant totes
les vegades que faci falta i aquesta és una vegada més perquè no
hi ha dubte que és una de les maneres de poder aconseguir nous
professionals sanitaris a les nostres illes.

Pel que fa referència a la segona esmena, en ares a una
voluntat que tenim de poder avui aconseguir un acord per
unanimitat, acceptam la supressió d’aquestes paraules “de
manera exhaustiva i estricta i sense demora” perquè entenem
que allò important és que d’alguna manera es compleixin els
acords que es varen prendre en aquesta mesa sectorial. Sí que
vull deixar molt clar que si presentam aquesta proposta d’acord
és perquè efectivament no s’han complert tots els acords,
malgrat que el Sr. Riudavets faci molt èmfasi que la conselleria
ho intenta fer tot, però és evident ho han dit els sindicats, ho han
dit les associacions metges i ho han dit també aquí clarament els
altres portaveus, que no s’han complert tots els acords de la
mesa sectorial, com per exemple la carrera professional i altres
que tampoc no es compleixen. Per tant, és importantíssim instar
el Govern de les Illes Balears a tenir en compte aquest
incompliment, de moment, que hi ha en una sèrie d’acords de la
mesa sectorial.

Pel que faria referència a l’esmena referida al punt 3, en
definitiva el que s’intenta és afegir la paraula “continuar”, bé,
acceptam que ja s’han posat en marxa una sèrie d’estímuls
econòmics, vull dir jo mateixa en la intervenció ja ho he dit
arran de... motivats tal vegada per la vaga de metges que hi va
haver, però és cert que la conselleria va fer un esforç, però com
he dit, com que no són aquests esforços suficients, no han donat
la resposta que esperàvem, tot i que ja s’han fet volem que
continuïn efectivament i volem que se’n posin en marxa més,
tant de caire econòmic com no econòmic com és la formació.

Per tant, diria al Grup Socialista que agraïm la seva
predisposició expressada mitjançant aquestes esmenes i que
supòs que es la voluntat de la conselleria dur a terme tots
aquests acords.

Pel que feia referència a la Sra. Suárez, li volia fer un
comentari respecte a la seva intervenció. Quan ens ha dit que no
presentàvem propostes molt noves i que tal vegada d’alguna
manera eren repetitives. Aquest fet que siguin repetitives, que
no ho són exactament, ve motivat pel fet que ho presentarem
totes les vegades que facin falta perquè realment es compleixin
perquè a vegades prenem acords, hem pres acords a nivell de ple
i també a nivell de comissió i no es duen a terme. Vull recordar
aquí que tenim un acord pres per unanimitat respecte a unes
ajudes a malalts celíacs i, es va prendre més o menys el 2008,
estam a l’abril del 2010 i encara la conselleria, el Govern, no ha
posat en marxa aquestes ajudes. Per tant, si hi hem de tornar
insistir i hem de tornar repetir els acords, ho farem totes les
vegades que faci falta per tal que la conselleria es posi en
marxa.
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Finalment per poder fer uns comentaris al Sr. Riudavets,
deia que efectivament a Menorca vàrem patir una situació molt
preocupant i molt dificultosa en l’especialitat d’Oncologia que
precisament és la que ara mateix es viu a Eivissa, per desgràcia,
i ara en aquests moment enviar oncòlegs des de Mallorca es
considera una gran solució. Per tant, en aquell moment també
ho va ser, aquí veim que no depèn de qui governa, no ho hem dit
i en la meva exposició tampoc no hi he fet referència, aquesta
falta d’especialitats metges està per damunt de qui governa, el
que està clar és que qui té la responsabilitat de govern en cada
moment ha d’actuar i ha de donar respostes i això és que
nosaltres avui demanam al Govern de les Illes Balears.

El fet que pensem que la llengua catalana ha de ser un mèrit
i no un requisit, entenem que no és un incompliment de la llei,
no ho és. Li vull recordar que la llei de funció pública en
l’article 50, més o menys ara així de cap, però més o menys ve
a dir que el català s’imposarà de manera proporcional i adient
a les funcions a desenvolupar. Per tant, no és cap incompliment
de la llei. Aquesta és una de les demandes que mantenim i creim
que seria una manera de poder també captar nous professionals.

En definitiva i ja per concloure en ares a arribar a un gran
acord i perquè creim que és necessari unir esforços per donar
resposta a la falta de metges i especialistes que tenim als
hospitals de les nostres illes i especialment com he dit a
Menorca, Eivissa i Formentera pensam que és important prendre
aquest acord tots junts i que això pugui redundar a garantir
l’assistència sanitària de la màxima qualitat. Ara bé, també vull
dir que estarem molt atents al compliment d’aquests acords per
part de la conselleria que no quedin en paper banyat, sinó que hi
hagi una vertadera voluntat de posar-los en marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Per la seva intervenció entenc
que la Proposició no de llei RGE núm. 968/10, amb les esmenes
acceptades, pot ser aprovada per assentiment. Idò així queda
aprovada.

Aquesta presidenta els voldria dir que en aquesta primera
sessió després de les vacances està especialment encantada de
la flexibilitat i l’interès que demostren diputades i diputats i que
tant de bo sigui un auguri de les properes sessions.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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