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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions per part dels grups parlamentaris?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Fernando Rubio substitueix Miquel Jerez.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Fina Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 2063/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a centre sociosanitari a l'antic
hospital Verge del Toro.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 2063/11 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa al centre sociosanitari a l’antic hospital Verge del Toro.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Manel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. A Menorca hi ha una clara mancança de
places d’internament de llarga i mitjana durada, tan en els casos
de convalescència després d’un procés agut, com en la unitat de
respir de curta estada, com en els ingressos per demències
senils, com a la unitat de palAliatius, etc., mancances a les quals
a curt o a llarg termini s’haurà de donar resposta i que han de
ser objecte d’atenció i de previsió.

Alhora tenim un edifici ample i molt ben ubicat que pot
esdevenir la solució a aquestes mancances exposades. És un
immoble de més de 6.000 metres quadrats i que durant molt
d’anys ha estat l’hospital de Menorca, fins que l’any 2007 es va
produir el trasllat a l’hospital Mateu Orfila. Aquest edifici és
actualment propietat de la Seguretat Social, però a finals de
l’any 2011 l’immoble passarà a mans del Govern de les Illes
Balears, que és també el titular de les competències en matèria
de sanitat. L’actual desús d’aquest edifici de l’antic hospital de
Menorca ha accelerat el seu estat de deteriorament, la qual cosa
recomana una presa de decisions àgils i encertades.

Entre aquests dos fets, entre les necessitats sociosanitàries
exposades i la disponibilitat d’un immoble, tenim la realitat
d’un acord i d’un consens. Hi ha acord entre les entitats
d’usuaris i colAlectius professionals i entre les administracions
implicades perquè l’edifici Verge del Toro sigui un centre
sociosanitari. Un acord que ha estat possible i s’ha duit a terme
amb debat i reflexió en el si de la Mesa de recursos
sociosanitaris de Menorca i creim que cal continuar en aquesta
línia de treball i també de concreció.

Però a més a més tenim una altra feina feta, tenim un estudi
d’usos, un pla d’usos de l’hospital Verge del Toro allà on es fa
una diagnosi inicial de necessitats i de cartera de serveis que ha
estat elaborat i presentat durant l’any 2009. Ara idò, creim des
del nostre grup, és l’hora de posar tot açò en comú, posar les
necessitats, els estudis, els acords i l’immoble damunt la taula,
però també creim que és el moment de prendre decisions.
Aquesta proposició no de llei vol ser una decisió per continuar
endavant. És ara quan el Govern ha de dir si es compromet o no
a destinar l’antic hospital a cobrir les necessitats sociosanitàries
de Menorca i en concret les que contempla inicialment aquest
pla d’usos.

Per fer camí, per prendre decisions, es presenta aquesta
proposició i esperam que la decisió d’aquesta comissió sigui a
favor de resoldre les necessitats presents i futures en el camp
sociosanitari dels menorquins.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. S’ha presentat una esmena per part
del Grup Parlamentari Popular, la RGE núm. 3288/11 a la
Proposició no de llei RGE núm. 2063/11, relativa a centre
sociosanitari a l’antic hospital Verge del Toro.

Per a la defensa de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 3288/11 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Camps per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies. Hem presentat una esmena perquè estam totalment
d’acord que..., ja s’ha parlat moltes vegades que a l’hospital
Verge del Toro s’ha de convertir en un centre sociosanitari i,
com hem dit, és necessari per a Menorca.

Així mateix hem volgut destacar que..., bé l’esmena diu que
“així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que estudiï la possibilitat que aquest immoble
pugui acollir altres usos sociosanitaris, educatius en el futur”.

 L’immoble té devers 6.119 metres quadrats, com es diu
aquí, per utilitzar i és evident que no es pot tancar a qualsevol
tipus d’ús que se li pugui donar a aquest antic hospital Verge del
Toro. 

Voldríem destacar açò i estam d’acord que ho hauríem
d’encaminar-ho per fer-hi un centre sociosanitari de Menorca.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Ara obrim el torn de fixació de
posició de major a menor. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Cristina Rita per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats
bones tardes. Volem manifestar com a grup que compartim els
termes d’aquesta proposició no de llei i ho faré per dos motius.
El primer perquè va ser precisament el govern socialista el que
va elaborar la passada legislatura un pla d’usos de l’antic edifici
Verge del Toro, amb la intenció de la seva reconversió en un
centre sociosanitari, cosa que ara es proposa aquí. I perquè
també va ser el govern socialista el que va donar utilitat a una
part d’aquest edifici, exactament a l’ampliació que s’havia fet
els anys setanta i que també s’havia desallotjat al construir-se
ara el nou hospital Mateu Orfila l’any 2008. Per tant, la vàrem
convertir en el segon centre de salut de Maó, municipi que dóna
cobertura també als de Sant Lluís i Es Castell.

I hi estam d’acord, com també veim que hi està d’acord el
Grup Popular, perquè ara s’ha anunciat que a finals d’any
l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro passarà a ser
propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per tant,
ara, el Partit Popular que governa amb majoria absoluta aquesta
comunitat, tindrà l’oportunitat de fer efectiu allò que amb tanta
insistència demanava la passada legislatura, que no es permetés
la degradació de l’antic hospital Verge del Toro de Maó i que
fos convertit en centre sociosanitari. 

Ara tindran ocasió de fer allò que no varen preveure en el
seu moment, quan es va abandonar aquest edifici per passar al
nou hospital Mateu Orfila, perquè els record que governava el
Partit Popular quan es va decidir construir un hospital nou i
quan es varen acabar les obres i es va fer el trasllat, el mes
d’abril del 2007. En aquell moment no havien fet ni una sola
previsió per al vell edifici, ni una sola previsió en un moment
que era expansiu de l’economia, és a dir, en un moment en què
era més fàcil prendre decisions.

Però no, va ser la legislatura passada, governada pel PSOE,
quan es va decidir i es va posar en funcionament un nou centre
de salut en la zona annexa, com hem dit, de l’edifici..., edifici
diguem-ne històric. Un centre, com dic, que no s’havia previst
abans, però que feia falta. I feia falta per alleugerir la pressió del
centre de salut Sant Joan i per atendre una població de devers
12.900 targetes sanitàries. Però també va ser la legislatura
passada quan la Conselleria de Salut i Consum, el consell
insular i l’Ajuntament de Maó, com he explicat, varen
consensuar un pla d’usos de l’edifici, que preveia a més de
donar solució a les mancances sociosanitàries de la zona del
Llevant de Menorca, optimitzar i reunir serveis sanitaris i
socials que tant les conselleries de Salut, d’Afers Socials, com
el Consell Insular de Menorca tenen dispersos per tota la ciutat:
pacients ambulatoris, centres de dia, geriàtrics, de discapacitats
intelAlectuals, hospital de dia geriàtric, centre de
dogrodependències, banc de sang, vacunes internacionals, unitat
de salut mental, teleassistència, laboratoris i els serveis
administratius d’aquestes conselleries, més el Consorci
Sociosanitari de Menorca, el centre base de persones amb

discapacitat i dependència, l’equip de valoració, etc.; és a dir,
tota una sèrie de serveis per a la població que han de quedar
ubicats en un edifici que, com s’ha dit, és de prop de 7.000
metres quadrats i que sens dubte facilitarà la vida a la gent que
és del que es tracta.

En aquests moments uns podran pensar que si es quedava
curt, que si ho farien d’una altra manera, que si aquest pla
respon o no a les necessitats de la població actual o futura, que
si gairebé els 10 milions d’euros previstos per a la reforma i
situació de nous serveis són suficients o es queden curts, que si
s’ha de pagar d’aquí o d’allà, ... En definitiva, la realitat és que
hi ha un document damunt la taula i ara si ho troben oportú ho
poden modificar perquè tenen la majoria per fer-ho, però en tot
cas s’hauria de començar ja a fer alguna cosa com s’ha dit aquí.

També hi ha més motius que el deteriorament d’un edifici,
hi ha una qüestió d’estalvi, reubicant, com preveu el pla, tots els
serveis de les conselleries relacionades, més les del consell
insular. Hi ha una qüestió molt més important també i és la de
palAliar necessitats, necessitats que coneixem perquè vénen
explicades també en el Pla per a la promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones amb situació de dependència de
Menorca, que va ser elaborat pel consell insular d’aquella illa,
en substitució del Pla sociosanitari de Menorca de l’any 2000.
Aquest pla ocupa des de l’any 2010 al 2015 i ja preveu 174
places més en tota l’illa, entre residencials, centre de dia, pisos
tutelats, etc., per cobrir persones grans, discapacitats i també
recursos sociosanitaris, comunitats de mitjana o llarga estada
per a malalts mentals, rehabilitació de malalts mentals,
convalescències i cures palAliatives.

A l’àrea del Ponent de Menorca que abraça el 31% de la
població, la mancança de serveis sociosanitaris es va solucionar
amb la construcció del centre Santa Rita. A l’àrea de Llevant
que concentra el 46,9% de la població s’ha de solucionar també
aquesta situació precisament amb el centre de Verge del Toro.
Tal vegada ara a curt termini la mancança de llits per a
convalescències, palAliatius i altres situacions similars, estigui
coberta perquè l’hospital Mateu Orfila no té una ocupació del
cent per cent, però açò no vol dir que d’aquí a un temps açò no
sigui així. El Mateu Orfila és per a aguts i estam parlant d’una
altra cosa, estam parlant de persones que tenen convalescències,
que necessiten de rehabilitació, palAliatius, persones amb
trastorns cognitius, etcètera, i que actualment es troben
institucionalitzades en molts casos a geriàtrics, però que no és
aquest el seu lloc.

En definitiva, esper que el Grup Popular també hi voti a
favor. Sobre la seva esmena, nosaltres l’acceptaríem, no
entenem molt bé si ja s’està parlant d’un pla sociosanitari, per
què s’ha de repetir una altra vegada sociosanitari; i educatius,
m’agradaria que especifiqués també un poc a què es refereix, si
se tracta de fer una nova escola o alguna cosa així, no hi
estaríem d’acord, supòs que ens ho aclarirà, en altres casos sí hi
podríem estar d’acord.
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Ja per acabar, diria que actualment ja no es pot posar una
excusa de manca de doblers, doblers rebuts de l’anterior
administració, s’ha de començar a fer feina perquè el 2010 i a
principis del 2011 quan el Grup Popular sortia al carrer a
Menorca fent campanya electoral amb el lema: “Salvem
l’edifici de Verge de Monte Toro”, la crisi econòmica que
ofegada les administracions públiques, les nostres i les de totes
les comunitats autònomes, ja era molt patent, per tant, esperem
que ara no es vulgui posar com excusa una circumstància que el
govern anterior ja va patir. Per tant, que no sigui per açò que no
es realitzi una aspiració de l’illa de Menorca. Per tant, ara tenen
l’ocasió de dur a terme una qüestió molt concreta que pot
solucionar els problemes de molta gent d’allà.

Jo voldria proposar una esmena in voce de detall, que seria
afegir en els usos que diu que han de ser revisats i acordats, que
digui “revisats i acordats a través d’una mesa que estaria
constituïda -jo posaria- pel Consell de Menorca -no el Govern
de Menorca sinó el Consell de Menorca-, el Govern de les Illes
Balears -per introduir també aquesta administració- i les entitats
menorquines implicades”. Pens que d’aquesta manera ens feim
també més a prop de la realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer l’ús de la paraula per contradiccions
el grup proposant?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. Jo en primer lloc lògicament el que he de fer és mostrar
satisfacció perquè hàgim arribat a una coincidència en les
necessitats, amb els objectius i també amb el punt de partida,
que és el pla d’usos. Les esmenes que s’esmentaven en veu alta
des del PSOE, jo crec que el que fan és aclarir el redactat i per
tant, no són cap problema, és a dir, deixen clar, cosa que ja volia
la proposta, que el Govern participés en aquesta mesa i que
aquesta mesa continués la tasca del pla d’usos, revisant si es vol
i acordant els usos definitius que s’haurien d’ubicar en aquest
edifici.

Respecte de l'esmena escrita del Partit Popular, crec que
l’aposta és perquè hi hagi acord i, per tant, sigui una decisió
unànime. Crec que en algun aspecte és redundant ja ques
repeteix els usos sociosanitaris, però jo crec que la redundància
no serà el motiu que el Partit Popular no li doni suport. L’única
cosa que voldria aclarir és allà on posa “educatius” si es refereix
a educatius vinculats a aquest servei i a aquest ús sociosanitari,
o educatius pot ser qualsevol cosa. Des del meu punt de vista no
tendria sentit que en aquest edifici, ja que el motiu de la
proposta és destinar-lo a un ús sociosanitari, es destinés també
a usos que no tenen res a veure amb aquell ús principal. Per tant,
ús sociosanitari, i lògicament hi pot haver accions formatives
vinculades a aquest ús principal. En aquest sentit no hi hauria
cap problema, però sí hi hauria objeccions en el sentit que s’hi
ubiquessin usos que no són compatibles o no tenen res a veure
un amb l’altre.

Dit açò, depenent de la posició del grup, coincidiríem,
mantindríem i expressaríem la voluntat que hi hagués acord i
votació unànime per part de tots els grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Com sembla que tots dos grups volen l’explicació
del Grup Popular, donarem la paraula una altra vegada al diputat
del Partit Popular. 

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Molt bé. Gràcies a tots. Bé, s’ha de dir que d’alguna manera
l’esmena que vàrem presentar era per donar-li un ús més ample,
com ha dit el Sr. Manel Martí, els usos educatius poden ser
formatius, poden ser de tot tipus. El que volem dir és que no
volem tancar cap porta per a aquest edifici, perquè és molt gran,
estam parlant de 6.119 metres quadrats i voldríem que tingués
una utilitat molt bona per a Menorca. Oberts que es pugui fer
qualsevol cosa, que no es tanqui cap porta.

El PSOE ha dit el mateix, estam d’acord i no crec que
haguem de donar-li més voltes. Si voleu cap explicació més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Accepta l’esmena del Grup
Popular?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Home, la veritat és que m’ho posa realment difícil, insistesc
que la voluntat és que hi hagi acord, perquè era la voluntat, jo
crec que clara, de la mesa que va participar en l’elaboració de
tot el pla d’usos, hi ha acord entre administracions, entre
usuaris, entre professionals que l’ús d’aquest edifici sigui
sociosanitari. El pla d’usos obre un camp de tot allò que,
efectivament, encaixaria dins aquest ús sociosanitari. I és la
mesa, jo deman que la mesa continuï activa i sigui la que
finalment també concreti aquests usos.

Però clar, deixar oberta la porta a què aquest edifici pugui
tenir qualsevol altre ús amb aquest “...i educatius”, la meva
proposa seria dir “educatius però vinculats als usos
sociosanitaris”. El que no tendria sentit és que l’edifici tingués
un determinat ús i alhora ens hi afegissin allà qualsevol cosa
educativa, qualsevol cosa. En aquest sentit no seria lògic i a més
he de dir que no coincideix amb l’esperit ni del pla d’usos, ni de
la feina feta per la mesa sociosanitària de Menorca.

Per tant, jo torn tenir el dubte. Jo accept l’esmena, però si
s’entén que aquests “educatius” són vinculats a l’ús principal
que és el sociosanitari. 
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

No m’he expressat bé. Realment el que estam dient és que
tots els usos que es poden donar siguin entorn al centre
sociosanitari. No estam parlant de muntar una escola allà. Estam
d’acord, no li vull donar més voltes a una cosa... Volem deixar
obert que es pugui emprar..., l’edifici és molt gros. Simplement
és açò.

Educatiu, formatiu, sanitari, el que faci falta. Vull que quedi
clar que hi estam d’acord, no crec que sigui cap problema en
aquest sentit. Està escrit.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Jo si li semblés bé al portaveu del Partit Popular, per aclarir
aquesta postura que hi estaríem d’acord, aquí on diu “...i acollir
altres usos sociosanitaris i educatius”, si li sembla bé seria
“educatius vinculats a aquests, que es poguessin determinar en
el futur”, és a dir, “sociosanitaris i educatius vinculats a
aquests”. Jo amb açò em conformaria per deixar clar quin és el
destí final d’aquest edifici.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, sí, hi estam d’acord, podem posar aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, em diuen que és millor, potser, tancar deu minuts, fer
l’escrit definitiu i, si voleu, votam amb una redacció definitiva.

Se suspèn per deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Si volen puc proposar el text definitiu a partir de les dues...,
si ells hi estan d’acord. Ah, perdó.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò si els pareix, el Sr. Martí tornarà a llegir la
redacció definitiva i així votarem.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt bé, moltes gràcies. La proposta definitiva d’acord
seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè l’immoble de l’antic hospital Verge del
Toro a Maó, del qual serà titular properament, sigui convertit en
un centre sociosanitari de Menorca, els usos del qual han de ser
revisats i acordats a través d’una mesa constituïda pel Consell
Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i les entitats
menorquines implicades.”

El segon paràgraf diria: “Així mateix el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes a estudiar la possibilitat
que aquest immoble pugui acollir en el futur altres usos sanitaris
públics no prevists en el pla d’usos existent.”

Aquesta seria la redacció final.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenc que estem tots tres d’acord? Idò queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 2063/11, relativa
a centre sociosanitari a l’antic hospital Verge del Toro, per
unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2577/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa rectificació de les
normes que regulen i exigeixen el coneixement de la llengua
catalana als professionals mèdics com a requisit per poder
optar a un lloc de feina a la sanitat pública balear.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2577/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
rectificació de les normes que regulen i exigeixen el
coneixement de la llengua catalana als professionals mèdics
com a requisit per poder optar a un lloc de feina a la sanitat
pública balear.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el 27 de març de 2009 el govern del pacte aprovà un decret, el
24/2009, que regulava l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat
relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de
treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la CAIB,
un decret que manifestava textualment: “S’ha de tenir en
compte el tradicional dèficit de professionals sanitaris que
pateix la sanitat pública balear, com també l’elevat índex de
personal estatutari temporal procedent d’altres comunitats
autònomes que actualment presta serveis en els diferents centres
i establiments que integren el Servei de Salut de les Illes
Balears.”

Però a pesar d’aquesta consideració tan ajustada a la realitat
de les nostres illes, el Decret 24/2009 estableix que “els
empleats públics que accedeixin a una plaça de personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears o de les entitats
que hi estan adscrites queden obligats a assolir i acreditar en el
termini de dos anys el nivell mínim de coneixements de català,
que serà el nivell B per als llocs de llicenciats i diplomats, i el
nivell A per a la resta de categories professionals.”

Aquesta normativa va rebre tot d’una el rebuig i la proposta
dels professionals sanitaris, que no tardaren a acudir a
manifestacions multitudinàries convocades pels seus sindicats
davant el Consolat de la Mar. Es queixaven indignats, alAlegant
que amb aquesta norma s’evitaria l’arribada de professionals a
les Illes i que es discriminava els mateixos catalanoparlants, que
també haurien d’acreditar una titulació en el seu propi idioma.
No volien, en definitiva, una imposició del Govern, una
imposició que convertia el coneixement del català en un requisit
excloent per als professionals que volien acudir a treballar a les
Illes i que no coneguessin el català. 
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Nosaltres pensam que aquests sindicats representants dels
colAlectius de metges i infermeres tenien raó. Tenien raó perquè
vostès, com a govern, s’havien d’esforçar perquè els ciutadans
de Balears gaudissin d’un servei de primera, d’una atenció
sanitària de qualitat, i coneixent el dèficit de professionals
sanitaris i d’especialistes que sempre hem patit aquí, no se’ls
acut altra idea que imposar una norma obstaculitzadora, que
dificulta i impedeix la incorporació d’aquests professionals que
tanta falta ens fan. Amb tots els problemes que tenia la sanitat
pública balear, com són les interminables llistes d’espera, la
manca de professionals, la manca de finançament suficient, la
millora dels serveis a les illes menors, etc., no saben fer altra
cosa que crear un problema nou, un problema que abans no
teníem.

És un decret que en l’àmbit sanitari prioritza els
coneixements lingüístics per damunt dels coneixements mèdics
i de la capacitació professional, un decret que expulsa fora uns
que ja hi eren i veta l’entrada d’uns altres. Tal vegada això era
una mesura encoberta per reduir costos i no ens ho varen
explicar d’aquesta manera.

Tot això, òbviament, vostès ho fan presoners d’un pacte de
govern, que els obliga a sotmetre’s a la ideologia més radical
d’uns socis amb escassa representació política però que els duen
per la cadena i els marquen el pas, a canvi de continuar tots
asseguts a les cadires del govern. Aquest decret va ser una
imposició política dels nacionalistes que el PSOE va haver
d’acceptar en contra del seu sentit comú, en contra del personal
de la sanitat pública balear i en contra dels interessos dels
pacients. Però el més curiós de tot va ser encara la trajectòria
d’aquest decret: quan vostès van comprovar el guirigall que
s’armava i l’oposició absoluta que generava dins sanitari, no
van ser valents i van retirar el decret, que hagués estat el més
lògic i el més intelAligent; no, vostès van començar a fer
exempcions. El mateix decret 24/2009 ja deixava la porta oberta
a les exempcions per si fos, i no van tardar gaire a fer-ne ús: als
vint dies d’haver-se publicat, ja publicaven una resolució del
director general del Servei de Salut que dispensava l’exigibilitat
del coneixement del català en els procediments de selecció i
mobilitat corresponents a determinades categories del personal
estatutari laboral del Servei de Salut balear, una dispensa que
afectava metges i diplomats i que durava tres anys, i que, a més,
encara es podia prorrogar. Idò per què fan el decret, si als vint
dies ja dispensen quasi tot el personal que en principi se li havia
d’exigir el nivell B de català? Com es menja això?

Van imposar una normativa excloent, però amb una
aplicació desigual, amb absoluta discrecionalitat, per a uns sí i
per a uns altres no. Sembla que vostès, tal i com van anar
aplicant aquest decret, no buscaven potenciar la llengua
catalana, només buscaven afavorir-ne uns i perjudicar-ne uns
altres, perquè l’exigència funcionava totalment a la carta.

Certament quan s’ha de governar amb diferents socis de
govern de diferents ideologies un arriba a fer coses ben
estranyes i desbaratades.

Però aquí no acaba el cúmul de despropòsits, no, encara n’hi
ha més. Resulta que cada vegada que feien convocatòries
públiques per cobrir places i es feien els barems dels mèrits
presentats, el valor de les titulacions de català anava canviant:
a vegades tenir un determinat títol estava premiat, i a vegades
estava una mica més devaluat. Deu ser que segons qui es
presentava a la convocatòria interessava més o menys pujar el
valor dels títols de català; això és com la borsa, que varia segons
les accions..., el preu varia cada dia.

Afortunadament el govern del pacte i els seus despropòsits
són història. El PP vol retornar el seny a la gestió política; no
volem normes que posin traves a la incorporació de bons
professionals sanitaris al nostre sistema; no volem imposicions
anòmales que van en contra dels drets i les necessitats sanitàries
dels ciutadans balears, que només deterioren el servei; no ens ho
podem permetre, ara ha de primar la responsabilitat. S’ha
d’haver acabat l’època dels disbarats fruit d’un intent de
politització del nostre sistema sanitari. La bona atenció al
pacient ha d’estar per damunt de tot. 

No volem, com tampoc no ho vol el sector sanitari, que el
català sigui un requisit per poder entrar a treballar a l’ib-salut,
i és per això que avui el Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta proposició no de llei amb la següent proposta d’acord:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rectificar de forma urgent la normativa que reguli
l’exigència de coneixements de llengua catalana en els
processos selectius d’accés i de mobilitat del personal del sector
públic sanitari de la CAIB, determinant que els coneixements de
llengua catalana seran valorats com a mèrit i no com requisit a
l’hora d’ocupar un lloc de treball en el sector públic sanitari
balear.” Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena
per part del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 3218/11 a
la proposició no de llei RGE núm. 2577/11, relativa a la
rectificació de les normes que regulen i exigeixen el
coneixement de la llengua catalana als professionals mèdics
com a requisit per poder optar a un lloc de feina a la sanitat
pública balear.

Per a la defensa de l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 3218/11, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs. Té un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors diputats
i diputades. Nosaltres hem presentat aquesta esmena perquè no
podem donar suport a la proposició no de llei que ha presentat
el Partit Popular.
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I perquè no hi podem donar suport? Perquè està basada en
falsedats. Primer, desgraciadament, una vegada més el Partit
Popular demostra que sembla que només existeixen el metges
dins les professions sanitàries; és una proposició no de llei
referida a professionals mèdics, i sembla ser que altres
categories professionals no existeixen. 

Hi ha quatre motius en els qual basen vostès aquesta
proposició no de llei. Diu que hi ha un raonament de dificultat
històrica amb manca de professionals i fins i tot en el fet insular;
si aquestes realitats fossin certes, per favor!, no donin la culpa
al decret de manca de professionals i d’insularitat perquè
històricament sí que ja existien. 

Després vostès ho basen en un requisit inexcusable per
poder optar. Això és fals, no han de mirar només el decret, han
de mirar el decret i la resolució del director general; el director
general no podia fer una resolució si abans no existia un decret,
i per tant el decret i la resolució permeten que qualsevol
professional sanitari que es volgués presentar a l’oferta pública
d’ocupació ho pogués fer sense demanar-li -parlam de metges
i infermeres- sense cap titulació ni coneixement de català.
Després diu que el decret és culpable d’impedir tenir una
assistència sanitària de qualitat. Perdoni, jo hi discrep. Aquest
decret fa dos anys i mig que està vigent i jo no puc acceptar que
no tenim una assistència de qualitat i, en cas contrari, vostès ho
haurien de demostrar.

Després afirmen, com a quarta argumentació, que l’excusa
o el motiu d’aquest decret és posar altres motius per sobre tenir
una bona atenció. I això tampoc no és cert. Es pot presentar
qualsevol professional, es trien els millors i, evidentment, com
a administració als empleats públics, segons les normes que
vigeixen aquesta comunitat autònoma, és important que tenguin
coneixement de les dues llengües que són oficials a la comunitat
autònoma, perquè li he de recordar que un professional de la
salut ha de saber utilitzar un instrument com és la llengua, que
és un instrument de comunicació, entre d’altres coses per poder
tenir una relació humana més estreta.

Si vostès repassassin tota la normativa jurídica, que jo ara no
repassaré, podran veure que estan fets aquest decret i aquesta
resolució tenint en compte les lleis tant estatals com
autonòmiques que regulen els coneixements de les llengües
oficials a les comunitats autònomes pels empleats públics. I,
fins i tot, tenim sentències del Tribunal Superior de Justícia de
Balears que recomanava proporcionalitat, tenir determinats
nivells d’adequació..., coses que estan regulades en el decret i
en la resolució. Consell Consultiu, Consell Econòmic i Social
tots aquests elements varen informar i varen dir que aquest
decret contemplava aquesta proporcionalitat, aquesta adequació
i que era necessari que aquestes persones, com a empleats
públics, tenguessin uns coneixements de la llengua catalana. I
és per això que es feien determinades excepcions raonades i, per
tant, nosaltres teníem el vistiplau jurídic dels diversos
organismes de la comunitat autònoma.

Però han passat dos anys i mig i tot això que ara vostè
mateixa ha repetit crec que l’experiència dels dos anys i mig ens
diuen que no ha succeït tot això que vostès acaben de comentar.
El Partit Popular denunciava fa dos anys i mig que aquest decret
seria motiu de ... “permitirá la expulsión de muchos
profesionales sanitarios”. M’agradaria que me’n digués algun.
A Eivissa deien que trenta-nou metges renunciaven a la plaça.
No en coneixem cap ni un que hagi renunciat, cap ni un per
motius lingüístics. És més, s’ha succeït una oferta pública
d’ocupació, que desgraciadament no tenc les dades perquè la
Conselleria de Salut no les ha facilitades a la petició de resposta
escrita, però sí que li puc dir que segons les meves dades, que
probablement són parcials, es varen convocar més de 2.000
places, hi havia més de 13.000 peticions, que totes les categories
professionals tenien més demandants que oferta, que no ha
quedat cap plaça sense cobrir i no tenim coneixement de cap
renúncia pel català, ni de metges ni d’infermeres. És a dir, es
varen presentar més persones que places hi havia i ningú no ha
tengut la porta perquè està fet aquest decret i resolució d’acord
amb l’estatut del Servei de Salut d’Espanya, no de la comunitat
autònoma. Per tant, la porta ha d’estar oberta.

Per tant, nosaltres tenim molt clar que vàrem tenir en compte
el nostre ordenament jurídic, els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes a ser atesos en llengua catalana i també vàrem tenir
en compte les circumstàncies i peculiaritats específiques dins
l’àmbit de salut i de la nostra comunitat autònoma. I ho torn a
dir, no s’excloïa ningú, no s’ha exclòs ningú, tothom es podia i
s’ha presentat des de qualsevol comunitat autònoma, ens ha
permès seleccionar els millors, primer, per mèrits professionals
i, per tant, no tenim coneixement que ningú no ha deixat la feina
per aquest motiu. És més, jo li puc dir que, per exemple, a
l’enquesta lingüística que es va fer al personal del Servei de
Salut només hi havia un 0,7% de persones que no entenien el
català i una altra dada, l’any 2008 es varen presentar al Servei
de Salut 17.000 reclamacions, 46 per motius de llengua, però,
d’aquestes 46, 35 eren de persones, pacients, que volien ser
atesos en català, 9 en castellà i 2 en altres idiomes dels seus
països europeus. 

És a dir, ara, dos anys i mig després, cap dels raonaments
que vostè ha posat com a motiu d’aquesta presentació de
proposició no de llei no són certs, no hi ha hagut un problema
assistencial per sobre d’aquest decret. Tot allò que deien de
s’exclouran, fugiran, ens n’anam, quantitat d’elements, aquí n’hi
ha un que diu el Partit Popular, convertiran vostès això en “un
servicio de salud en quiebra humana”. Doncs, perdoni, han
passat dos anys i mig, el Servei de Salut funciona, fa milers
d’atencions cada dia, s’han pogut presentar milers de persones
de tota Espanya a l’oferta pública d’ocupació i no s’ha creat cap
problema. 

Per tant, nosaltres no podem donar suport a la seva
proposició no de llei i és per aquest motiu que nosaltres hem
presentat una esmena de modificació on demanam, com a
Parlament, instar el Govern a no modificar aquesta norma
perquè aquesta norma dos anys i mig després ha demostrat que
no té cap impediment perquè les persones es presentin a les
proves de selecció, no ha estat cap motiu per anar-se’n del
Servei de Salut i que aquesta norma sí que ha contribuït a
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defensar el dret dels ciutadans i de les ciutadanes a utilitzar la
seva llengua i a ser atesos en llengua catalana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara s’obre el torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds té la
paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i diputades. Tots
els que som avui aquí, tots els diputats que som avui aquí,
vàrem prometre complir la llei i ho vàrem fer davant allò que
ens legitima davant el nostre poble, que és l’Estatut
d’Autonomia. Les lleis d’aquest poble diuen que el català és la
llengua pròpia de les Illes Balears i que els poders públics han
de fer tot el possible perquè el català, com a llengua d’aquí,
sigui una llengua coneguda, emprada i cultivada. Dins aquest
context, només dins el seu context, té sentit un desenvolupament
normatiu que tengui en compte l’àmbit d’aplicació i concreti
especialment quan afecta el personal estatutari laboral del
Servei de Salut de les Illes Balears i del personal de les entitats
que formen part del sector públic sanitari de la comunitat
autònoma, quan es dóna una situació de manca o insuficiència
de professionals.

Açò és el que fa aquest decret que vostès ara volen rectificar
o anulAlar. Aquest decret estableix una excepció a la norma,
encara que amb la tramitació de la modificació de la Llei de
funció pública vostès ja volen fer norma allò que fins ara havia
estat excepcional, que és aquesta, que els metges, els infermers
i la resta de professionals mèdics de la sanitat pública balear
puguin assolir i acreditar el corresponent nivell de català en un
termini de dos anys i no en el moment d’accedir a la plaça en
qüestió. L’àmbit d’aplicació afecta llocs de feina de treball de
personal fix del Servei de Salut de les Illes Balears i el personal
laboral fix o temporal de totes les entitats que formen part del
sector públic sanitari de les Illes Balears. 

És a dir, es genera flexibilitat dins la norma, la norma és que
qualsevol treballador públic de les Illes Balears ha de conèixer
la llengua pròpia i ha d’acreditar aquest coneixement per accedir
al lloc de feina. És la lògica de qualsevol país normal. En
qualsevol país normal la llengua pròpia és mimada, és valorada,
és cultivada i és promoguda. L’excepció que dóna valor a la
norma només s’utilitza per evitar mals innecessaris.
Efectivament, no seria lògic que Menorca es quedés sense
oncòleg perquè no hi ha cap professional d’aquest camp que
conegui o pugui acreditar el coneixement bàsic del català; però
tampoc no és lògic tenir un professional d’alta qualificació que
no pot atendre els seus usuaris en la llengua íntima d’aquest
país.

El coneixement del català forma part de la professionalitat
del metge, i açò vostès moltes vegades no ho volen tenir en
compte; de la mateixa manera que forma part de la
professionalitat d’un mestre conèixer pedagogia i conèixer la
llengua de transmissió també és així en el cas dels professionals
del sector sanitari. I, per açò, perquè volem els millors
professionals quan no puguem convocar una plaça d’un metge,

per exemple, que pugui atendre els seus pacients en català
articulam un parèntesi perquè sigui efectivament el millor
professional que sàpiga excelAlentment de la seva especialitat,
però també que sàpiga prou de la llengua dels seus malalts.
Així, idò, ja tenim articulada la via excepcional a la norma més
normal del món, el metge o el professional de la sanitat ha de
poder relacionar-se amb els seus usuaris, amb els seus clients,
en la seva llengua.

En definitiva, un bon treballador públic de la sanitat és el
que pot atendre els seus malalts en la llengua pròpia. Qualsevol
aspirant a una plaça que no pugui acreditar els coneixements
corresponents al català podrà optar a participar en una prova
específica en el procés selectiu. Quan la prestació sanitària
pugui resultar afectada per la manca de professionals es podrà
eximir l’acreditació dels coneixements de la llengua catalana i
s’estableix un període de dos anys per assolir el nivell. Durant
aquests dos anys l’administració pública facilitarà el
coneixement del català amb els cursos formatius. Què més es
vol? Quin és el nivell de coneixement de català que es demana?
Els nivells de català que es demanen són els nivells elementals,
els més baixos fins i tot que els que tenen altres professionals de
la mateixa categoria, fet, que per cert, el Consultiu va posar de
manifest en un dels seus dictàmens.

Al nostre grup ens sembla que treure aquest tema, com s’ha
fet ja per part del partit que governa, de forma reiterada no fa
res més que posar en bandera un tema de la llengua, un tema
sensible per als ciutadans i convertir-lo en la seva bandera. Una
bandera que no fa res més que amagar altres dèficits. Des del
nostre punt de vista és molt clar, el català no és cap dificultat
per aconseguir professionals de qualitat en la nostra sanitat i, per
açò, la modificació d’aquest decret la consideram absolutament
innecessària i inútil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Doncs així pertoca la intervenció del grup proposant per
fixar la posició i assenyalar les esmenes acceptades, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que vostès
confonen la política lingüística amb la política sanitària i
d’aquest error, d’aquesta confusió, s’ha derivat prendre una
decisió com fer aquest decret i després fer aquestes excepcions
que jo, la veritat és que per molt que miri la normativa no l’acab
d’entendre, tot sembla un cúmul d’incoherències i un paperot de
cara a la galeria. 
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Vostè m’acusa d’emprar falsedats per fer l’argumentació,
miri, jo he emprat la normativa que vostè va fer, fins i tot li he
llegit els articles, que és una imposició d’una exigència per
poder entrar a treballar en el sistema de salut balear i també he
recorregut a les argumentacions i a les queixes que va fer el
propi sector sanitari quan vostès varen treure aquest decret. Em
reconeix, el portaveu del Partit Socialista, que sí, que el dèficit
de professionals ha estat històric a les nostres illes, idò, si vostè
ho reconeix i ho té tan clar. fins i tot estava a l’argumentació del
decret de 27 de març de 2009, per què fan aquest decret? Per
què fan aquest decret? 

I llavors tampoc no m’explica per què si no és un problema
per als professionals metges, per què fan una excepció als vint
dies? A més, no parlam de poder atendre el pacient en català,
d’entendre’l quan ve una persona d’edat que tal vegada no sap
castellà i poder-lo entendre i que hi hagi una bona comunicació;
parlam que se’ls exigia, en principi, un nivell B, un nivell B no
és català parlat i d’entendre, és un nivell d’escriptura bàsic, però
que quan tenim uns professionals que venen tal vegada de la
península o fins i tot venen d’altres països, com és el cas per
exemple d’Amèrica del Sud, que en vénen molts perquè resulta
que a la nostra comunitat no tenim estudis de Medicina ni en
tendrem, perquè en aquests moments l’economia no ho permet
a pesar que vostès varen passar quatre anys anunciant-ho, però
quan vénen aquestes persones per ocupar unes determinades
places no se’ls pot exigir un nivell B de català, entenem. 

Nosaltres, li ho reiteram, consideram que va ser una
normativa feta des d’una perspectiva de política lingüística
obsessiva i de no voler reconèixer quina és la realitat i els
problemes de la sanitat pública balear. És una normativa que
creava problemes innecessaris, rebutjada pels professionals del
sector i que no era demandada pels usuaris d’aquestes illes.
Com li he dit, va ser un paperot total amb tantes excepcions i
amb aquesta aplicació que només a l’hora de la realitat era sobre
una part del personal i sobre l’altra no. Pensam que va ser un
error greu amb conseqüències negatives perquè la sanitat balear
es nodreix de molt de personal extern a la nostra comunitat i no
ens podem permetre aquestes actuacions que vetin l’arribada de
nou personal. 

En salut les prioritats no poden ser mai lingüístiques.
L’administració ha de tenir clar quin és l’ordre de prioritats i si
no ho té clar està fracassant. El pacient allò que vol és una bona
atenció, vol que el rebin, que l’atenguin com més aviat millor,
no vol haver d’aguantar llistes d’espera, amb uns professionals
preparats. Miri, quan una persona va al metge i necessita un
tractament o necessita una intervenció quirúrgica, crec que el
que menys li preocupa, qualsevol persona que està en aquestes
circumstàncies, és amb quina llengua li parla el metge o
l’infermera que l’atén o que l’opera. No reconèixer això crec
que és una manca de sentit comú i voler capgira les coses de
mala manera i pens que, en el cas del portaveu del PSOE, que
és exconseller de Salut i a més és un professional de la
medicina, pens que vostè ho sap millor que ningú que quan una
persona té falta de metge o d’assistència sanitària el que menys
li preocupa és que sigui atesa en català o que el metge o
l’infermera o la persona que l’atén per arreglar-hi els papers
tengui un bon nivell de coneixements de català o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab. Nosaltres continuam fent aquesta petició al
Govern de les Illes Balears, pensam que és una mesura negativa
i no podem acceptar de cap de les maneres aquesta esmena que
el Partit Socialista ens ha fet perquè tal com està redactada
tampoc no és pròpiament una esmena. Nosaltres demanam una
cosa i vostès ens proposen no modificar la norma. És a dir,
exactament el contrari del que nosaltres hem proposat i
demanam. Per tant, no és una esmena simplement un vot en
contra al que nosaltres proposam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passarem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 2577/11. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, 0.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2577/11, relativa a la rectificació de les normes que
regulen i exigeixen el coneixement de la llengua catalana als
professionals mèdics com a requisit per poder optar a la sanitat
pública balear. 

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