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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la

sessió d’avui i el primer és demanar si es produeixen

substitucions.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Bel Busquets.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Pìcornell substitueix Montserrat Seijas.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones sustituye a María José Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 3910/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d’espais

que facilitin la presència dels MIR a la comunitat

autònoma. 

Passam a discutir l’ordre del dia d’avui que consisteix en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 3910/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a habilitació d’espais que

facilitin la presència dels MIR a la comunitat autònoma.

Per defensar la Proposició no de Llei RGE núm. 3910/16

del Grup Parlamentari Popular i relativa a habilitació d’espais

que facilitin la presència dels metges interns i residents a la

CAIB, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Serra, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei

després d’haver estat parlant amb els diferents grups

parlamentaris tendrà una redacció final consensuada, amb un

objectiu un poc més ampli del que es plantejava a un principi,

però sigui com sigui introduiré els motius pels quals vaig

considerar que el Partit Popular havia de presentar aquesta

PNL, i era bàsicament que a la Comissió de Salut, el dia 7

d’octubre i 28 d’octubre de 2015, es varen aprovar dues

mocions, respectivament, que tenien com a finalitat estudiar i

distribuir, en el seu cas, espais que es poguessin habilitar per

donar suport a l’activitat sociosanitària de cada illa. 

Per tal de fer rendibles socialment al màxim aquests

possibles espais es va acordar constituir una comissió que, amb

criteri, proposàs aquesta redistribució, atès l’interès general que

existeix per ocupar-los. Sigui com sigui, aquesta comissió

encara no està constituïda, de fet vaig demanar per escrit dues

preguntes a la conselleria i se’m va contestar en el sentit

següent: 1. Que encara no estava constituïda, i 2. Que no es

faria cap redistribució d’espais sense que no hi hagués aquesta

constitució d’aquesta comissió.

Sigui com sigui, consider important introduir l’aportació

que ha fet Gent per Formentera, en el sentit que en el redactat

final d’aquesta proposició no de llei, amb una proposta del

Partit Socialista, s’inclogués un punt 3 que digués: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a constituir, en el termini més breu possible, les

comissions sanitàries a les diferents illes”.

Per altra part, el que volia expressar-se amb aquesta

proposició no de llei és que a les àrees de salut d’Eivissa i

Formentera i Menorca s’ha detectat una disminució de metges

que triaven aquestes illes per formar-se com a MIR, o almenys

que hi havia una disminució de places de formació respecte de

les acreditades.

Pensam que possiblement hi hagués un motiu en la dificultat

de trobar un espai on residir, una part dels motius que influïssin

en aquesta situació. 

Darrerament ha estat actualitat la fidelització de metges a

Balears a través per exemple de la facultat de medicina de les

Illes Balears, on un dels arguments va ser precisament aquest,

facilitar la fidelització dels metges a través de la formació des

del principi.

En aquesta línia, ja es preveia que als sociosanitaris tant de

Son Dureta, a un principi, i del vell Can Misses sobretot,

s’habilitassin espais temporals per a especialistes, perquè hi ha

algunes especialitats, de les quals tots sabem que en tenim

mancança, sobretot a les illes de Formentera, d’Eivissa, de

Menorca i també en menor grau de Mallorca. Per tant, estàvem

disposats també a acceptar aquesta esmena de Gent per

Formentera en la qual el concepte de MIR s’ampliàs a un

concepte més general de metge, és a dir, que inclogués els

metges especialistes i els metges en formació de MIR.

Bé, sigui com sigui, també pens que habilitar espais per a

residents, sigui quina sigui la seva formació, perquè aquí també

podríem parlar que no només existeix el metge resident, sinó

que hi ha farmacèutics, psicòlegs, etc., però bàsicament la

problemàtica en què ens centram és el colAlectiu metge que és

on hi ha més mancança.

Com dic, això també s’anava..., estic segur que s’anava a

consider perquè de la mateixa manera que ja es parlava que hi

hagués espais per a especialistes, no feia falta, doncs, pensar

molt més enllà que més prest o més tard s’incorporassin els

MIR també, si feia falta o si es considerava que fos així. De

totes maneres pens que és important que hi hagi un suport del

Parlament quant a aquesta necessitat detectada i que es plantegi

això com a una possibilitat per a aquests colAlectius que he

esmentat.

Per tant, res més, diria que acceptàvem, com he dit, les

esmenes de Gent per Formentera, però hi ha una esmena molt

més global, que és la que ha presentat el Partit Socialista, i que

deixaré que sigui el mateix representant del PSOE qui faci la

lectura d’aquesta proposta, sempre incorporant-hi aquest afegit

que ha proposat Gent per Formentera.

Res més, gràcies, Sr. President.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603910
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. S’han presentat dues esmenes pel

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, que duen el

RGE núm. 5521 i 5522/16 i per defensar-les, per part de Gent

per Formentera té la paraula l’Hble. Diputada Sílvia Tur, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Molt bones tardes a tothom, bé, vegem

si ho faig d’una manera ordenada.

Efectivament, el primer de tot és agrair al Partit Popular que

hagi presentat la iniciativa perquè evidentment va en exacta

sintonia amb un problema que evidentment també des de

Formentera ens perjudica d’una manera gravíssima, no només

al personal mèdic, sinó en realitat a tots els residents de l’illa,

a uns més i a uns menys, però és un problema greu. I és clar, el

que no podíem deixar passar, com a Gent per Formentera, és

l’oportunitat de fer aportacions a aquesta proposició no de llei,

i per què? Perquè, com he dit, és un aspecte que ens afecta

actualment de forma prou negativa, i perquè el que no és

coherent és que jo mateixa, com a diputada, demani majors

esforços al Govern de les Illes Balears, per reforçar serveis

d’urgències, per reforçar serveis de psiquiatria, per reforçar

diferents especialitats i que després, veient el que suposa i la

complicació que suposa fidelitzar tot el personal mèdic, no

assumir també la iniciativa d’intentar fer esforços per

aconseguir solucions temporals i excepcionals per a aquells

professionals que han de venir sobretot a cobrir baixes o a

cobrir serveis de temporada.

Dit tot això i feta aquesta exposició, em centraré bàsicament

en les esmenes. La primera esmena tenia per objecte, té per

objecte fer-me ressò d’això, precisament, de tractar de trobar

un espai de diàleg entre el Govern de les Illes Balears i el

Consell Insular de Formentera, que potser és on es viu aquest

problema d’una forma més radical, on es puguin establir idees,

propostes per reduir els problemes d’accés a l’habitatges que té

molt del personal sanitari i especialment metges i especialistes

que treballen a l’Hospital de Formentera i que, com va passar

fa menys d’una setmana, ens va arribar a Formentera el cas que

hi ha tres metges actualment, concretament una matrona i dos

metges, que vénen amb les seves respectives famílies, que s’han

d’incorporar amb caràcter immediat, de fet alguns ja havien

d’estar incorporats des del passat dia 1 d’abril, i no va ser

possible perquè no trobaven residència. I és clar, evidentment

això és gravíssim, perquè finalment a qui repercuteix en

primera persona és als pacients i malalts de l’illa de

Formentera, tant residents com visitants. Aquesta era per tant

la primera esmena.

La segona esmena feia referència al tema de les famoses

comissions sociosanitàries a les quals s’ha compromès el

Govern de les Illes Balears, s’ha compromès a crear-les i que

a dia d’avui no estan creades. Entenem que des que es va

acordar la creació d’aquestes comissions fins a dia d’avui ha

passat ja un temps consideram que suficient com per haver-les

posat en funcionament i per això, novament, demanarem,

traslladarem aquesta petició del Parlament al Govern de les

Illes Balears perquè sense més demora iniciï les accions per fer

que aquestes comissions siguin una realitat, perquè, de fet,

d’aquestes comissions depenen moltes decisions que no afecten

només la residència temporal de personal mèdic, metge, perdó,

sinó que afecten moltes altres associacions i entitats que

esperen amb gran interès i expectativa que es constitueixin.

I per tant, dit això i havent escoltat l’explicació del Sr.

Serra, el que sí diria, i també amb el consentiment del Sr.

Tarrés, és un poc com quedaria la redacció que d’alguna

manera hem pactat entre Partit Popular, Partit Socialista i Gent

per Formentera, una vegada que tothom hi hagi dit la seva...

Perdó, president, em pot dir si em correspondria llegir-ho

ara o si primer esgotam el torn d’intervencions? Ho llegesc?

EL SR. PRESIDENT:

Vostè té un temps habilitat per defensar les seves esmenes,

si ha de formular qualque matisació, vostè sap que les esmenes

in voce teòricament no existeixen, si vostè vol manifestar

qualque criteri, primer el grup proposant s’haurà de definir,

perquè al final és qui decideix què és el que se vota.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Entesos. Bé, per tant, idò, president, el que faré serà fer

lectura de la proposta última que plantejam i després cadascú

ens dirà si finalment ho accepta o no.

Per tant, el punt 1 seria que “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears que a l’hostalatge

que fa el Govern dins l’antic Hospital de Can Misses, es

consideri la possibilitat d’habilitar part d’aquests espais, de

forma temporal, als professionals sanitaris per facilitar la seva

fidelització.”

El següent punt seria que “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a estudiar a la resta d’illes

solucions equivalents i noves fórmules de la mà dels consells

insulars i d’altres administracions, per abordar les mancances

d’habitatge temporal per a professionals sanitaris de les

diferents illes, en funció de les seves necessitats.”

I un tercer punt, finalment, seria: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a constituir, en el

termini més breu possible, les comissions sociosanitàries a les

diferents illes.”

I així, i ja acab amb la meva intervenció, entenc que

quedarien recollides tant les demandes del Partit Popular, com

les demandes d’un reconeixement tal vegada..., no m’agrada dir

especial, però sí un reconeixement un poc més explícit de la

realitat de Formentera, que crec que és la més greu en aquest

sentit. I a més a més, també recolliria la necessitat que

finalment es comencin a constituir aquestes comissions per a

les quals, a més, ja existeixen acords anteriors.

Res més a dir. Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605521
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605522
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per fixar posicions pel Grup Parlamentari

Podem té la paraula l’Hble. Diputada Marta Maicas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. M’hauran de disculpar, però

realment no sé què he de defensar, les esmenes que s’han

redactat de nou pel Partit Socialista? I les que han estat

consensuades?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, ordenem una mica el debat. Hi ha una

proposició no de llei i hi ha unes esmenes registrades. La

diputada que ha presentat esmenes, ha defensat les seves

esmenes. Ara correspon que tots els grups, havent escoltat el

que ha dit aquesta diputada i entenent la mà estesa que ha fet el

Sr. Serra, que els grups parlamentari es posicionin. 

Respecte de que es votarà, no passi pena, que jo faré que

tornin repetir exactament el que es votarà.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdoneu, aquesta nova redacció que ha llegit la diputada

Sílvia Tur, qui l’havia presentat? Tots els grups. Idò gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

De totes maneres li record que a la segona intervenció, el

grup proposant és el que ha d’acceptar la modificació de

l’esmena. El procediment és el procediment, ella ha explicat

una qüestió, però fins que el Sr. Serra no hi doni el vist i plau,

formalment no existeix.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Idò m’estim més esperar la rèplica per comentar...

(Remor de veus)

No té rèplica? D’acord.

Idò, simplement, efectivament, com ha dit el diputat que ha

presentat aquesta PNL, es va acordar fa temps crear una

comissió i és cert que hi ha un interès per donar usos a aquest

antic edifici, una solució per donar suport que durant l’estiu

tindrem la necessitat d’acollir, que seran una quantitat de

professionals, i davant la mancança d’habitatges que tenim a

l’illa d’Eivissa, és una cosa que hauríem d’intentar aclarir abans

d’hora i preveure aquesta situació.

Per tant, estaré disposada a escoltar la nova redacció i supòs

que li donarem suport, per suposat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Correspon ara el torn al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca i té la paraula el diputat Sr.

Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca ens sembla

encertada l’ampliació de l’objectiu de la proposició no de llei,

que inicialment es preveia només per al tema del MIR, tant amb

la incorporació dels comentaris de les esmenes, diguem, que ha

defensat Gent per Formentera, ens sembla més adequat. I en

qualsevol cas, també estam d’acord amb la proposta de

transacció que s’ha esmentat.

Creim que és un tema que aquestes comissions han de

començar a funcionar. Creim que el Govern ha fet feina i s’ha

centrat sobretot en donar solucions a un dels temes que crec

que eren més... el més gros, que és el tema de l’allotjament dels

pacients i dels familiars, que és un dels problemes també que hi

ha importants, creiem que s’ha fet feina en aquest aspecte. 

I creim que en aquest altre aspecte que esmenta la PNL del

MIR, ampliat no només al MIR, sinó a tots els professionals,

creiem que té sentit, que és necessari, sobretot en aquells llocs

que hi ha més dificultats per trobar allotjament, i que pot

contribuir a la fidelització, que és un dels problemes que hi ha

en aquests hospitals.

Per tant, donarem suport a la proposta, si s’incorporen les

esmenes de Gent per Formentera, o les transaccions que s’han

anunciat.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

... per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en

principi i en general, nosaltres, quan vàrem veure aquesta

proposició no de llei, hi estam totalment d’acord. Diverses

vegades en aquesta comissió s’ha parlat dels espais

sociosanitaris i de la creació d’aquestes comissions i per tant

creiem que és important utilitzar aquests espais disponibles i

que amb el temps, si no s’utilitzen, també es deterioren i, per

tant, és important utilitzar-los, en benefici de fer diferents

espais i poder ser aprofitats per la ciutadania. D’aquesta manera

també servirien aquests per optimitzar els recursos, tant per

millorar eficàcia com eficiència. 

En el tema concret de la problemàtica que hi ha, que la

proposició no de llei en principi parlava dels MIR, però que

s’ha ampliat en aquest cas als metges per poder trobar espais,

sabem que és una problemàtica que Formentera i Eivissa tenen

marcada. Avui mateix s’ha vist la problemàtica a les notícies,

que s’ha dit que la gent que va a fer feina a Eivissa i a

Formentera no troba habitatges per poder llogar, per poder anar

a fer feina i sí que tenen feina. Per tant, és un tema preocupant
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que no és explícit en aquesta proposició no de llei, però sí la

necessitat d’estudiar-ho és important. 

I referent a aquesta proposició hi estam totalment d’acord

i també d’acord amb les ampliacions i millores que s’han fet

per obrir una miqueta més encara el ventall. Per tant, nosaltres

hi votaríem a favor, en principi, però amb les millores, amb les

transaccions i amb les esmenes també la continuarem votant a

favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. I pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta PNL amb les esmenes que s’han presentat i

consensuades, com ja ha comentat el Sr. Serra. Som conscients

de la gran problemàtica d’habitatge que existeix a Eivissa i a

Formentera pel que consideram que qualsevol iniciativa per tal

d’ajudar a atreure i fidelitzar personal sanitari serà  a favor de

la ciutadania d’aquestes illes.

Facilitar temporalment un espai per a aquells professionals

per tal que puguin trobar un habitatge és una solució que farà

menys complicada l’arribada d’aquest personal sanitari i

redundarà positivament en la ciutadania d’Eivissa i de

Formentera. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc,

agrair i felicitar-nos tots que haguem arribat a un enteniment

final fins i tot abans d’aquesta comissió. Crec que és bo, crec

que és bo que discutim, que parlem i que arribem a punts

d’enteniment, com ara mateix. 

Sí que és cert que, en principi, en principi quan parlam

d’aquesta proposició no de llei sembla que parlam en termes

generals i així ha de ser, però s’han fet una sèrie de

modificacions que crec que són molt correctes. Per què dic que

s’han fet una sèrie de modificacions? Perquè fonamentalment

parlen, en el segon punt, diu: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a estudiar a la resta d’illes

solucions equivalents i noves fórmules de la mà dels consells

insulars i d’altres administracions per abordar les mancances

d’habitatge temporal per professionals sanitaris de les diferents

illes, en funció de les seves necessitats.”

Aquest problema el vivim fonamentalment a l’illa d’Eivissa

i a l’illa de Formentera, ara ho ha explicat la Sra. Tur. A

Eivissa ens ha passat moltes vegades molt sovint a l’estiu tenir

una baixa d’un determinat especialista, que són pocs, haver-ho

d’anar a cercar fora i aquest especialista, tots convindrem, que

és un senyor que cobra molts de sous, però de sobte diu, és que

jo no em puc quedar perquè no tenc habitatge, no puc viure a

Eivissa, no trob un habitatge allà on és. Per tant, sí que hem de

cercar una solució temporal, evidentment no li podem donar

una solució definitiva a una persona que guanya aquests sous.

I a Formentera passa el mateix, un metge no cobra el mateix

que la mitjana de la població, cobra una mica o prou més que

la mitjana. Per tant, si ha de ser molts de mesos allà, hi ha de

ser molt de temps, se cercarà els seus recursos, però per donar

solució de manera immediata, per solucionar un problema

sanitari que es troba en aquestes illes s’ha de fer, però això es

pot arribar a donar a Mallorca i es pot arribar a donar a

Menorca. Per tant, s’ha de contemplar.

Però això, qui ho ha de fer? Això suposa que la Conselleria

de Salut ha de donar aquest espai? Bé, allà on no hi sigui, vull

dir, allà on hi sigui, com és el cas de Mallorca i d’Eivissa, que

tenim Can Misses i aquí podríem tenir altres llocs, es pot

habilitar aquest espai temporal.

A Formentera en principi és més difícil, però sí que la

diputada Tur va plantejar que hi hauria algun espai on de

manera temporal també es podria habilitar. Però això s’ha de

fer d’acord, per exemple, amb el consell insular, no pot ser la

Conselleria de Salut que digui, no, ara jo vaig a construir

habitatges per solucionar aquest problema. On hi ha la

possibilitat es fa i si no, idò, s’estudien les institucions d’aquell

lloc.

I llavors, també val la pena destacar el tercer punt, perquè

el tercer punt, que ha comentat la Sra. Tur, que llavors el Sr.

Serra ens dirà si l’accepta, que pens que sí, que serà el

plantejament final que ens farà, parla de constituir les

comissions que en el mes d’octubre i en el mes de desembre ja

aprovàrem aquí, comissions sociosanitàries per a determinats

usos finals que es donen tant a Son Dureta com a Can Misses,

que això encara es troba pendent de constituir-se, allà on,

definitivament, podríem buscar la fórmula per habilitar aquests

espais. Vull dir, aquest punt és important per això.

Per tant, jo agraesc la capacitat de diàleg i de consens que

hem tengut tots que crec que és el bo i el positiu.

Res més. Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Correspon ara al grup proposant,

al Sr. Serra, definir la redacció final del punt de la proposició

no de llei per poder-la sotmetre a votació.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Com he dit abans ja en la meva

primera intervenció, acceptar les esmenes, la proposta final, la
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que s’ha presentat amb uns punts 1 i 2, i el punt número 3 que

he llegit a la meva primera intervenció.

I tal vegada recalcar el fet de la unió o de l’acoblament

d’aquest tercer punt respecte de la resta de la proposta que és

únicament perquè la comissió sociosanitària, en aquest cas més

vinculada a un espai sociosanitari, com és el vell Can Misses,

que és a Eivissa, idò, tengui constància de quins espais

determina la conselleria que vol habilitar com a residència, a

què es fa referència en els dos primers punts.

Per tant, en el moment que la conselleria digui nosaltres

anam a habilitar tants d’espais per al que avui anam a votar,

idò, la resta de la comissió sociosanitària ja podrà disposar de

la resta per fer aquesta distribució que nosaltres vàrem

considerar que s’havia de fer amb uns criteris tècnics i

qualificats per evitar, idò, per exemple que no hi hagi una

rendibilitat social en aquests espais.

Per tant, res més. Vull agrair l’esforç que hi ha hagut per

part de tots els representants que han intervengut en aquest

escrit final i de tots els grups per donar suport a una proposta

que és una diferència que hi ha entre les illes, però totes les

illes ho patim d’alguna forma.

Res més. Gràcies, Sr. President. I si vostè fos qui

s’encarregàs de llegir el text final, idò, cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema per llegir, el que necessita la Mesa és el text

que ha llegit la Sra. Tur. 

(Remor de veus)

EL SR. SERRA I FERRER:

Ho puc llegir jo, el tenc dins...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

I jo també, si vol.

EL SR. SERRA I FERRER:

El llegesc, idò? El primer punt diu: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que a

l’hostalatge que fa el Govern dins l’antic hospital Can Misses

es consideri la possibilitat d’habilitar part d’aquest espai, de

forma temporal, als professionals sanitaris, per facilitar la seva

fidelització”.

Punt segon: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a estudiar a la resta d’illes solucions

equivalents i noves fórmules, de la mà dels consells insulars i

altres administracions, per abordar les mancances d’habitatge

temporal per als professionals sanitaris de les diferents illes, en

funció de les seves necessitats”.

I el tercer punt diu: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a constituir, en el termini més

breu possible, les comissions sanitàries o sociosanitàries a les

diferents illes”.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i se sent de fons el Sr. Tarrés i Marí que

diu: “El tercer, Vicenç, el pots tornar a llegir per a ells el

tercer punt”)

EL SR. SERRA I FERRER:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a constituir, en el termini més breu possible, les

comissions... -l’acord era “sociosanitàries”, jo tenia escrit en el

redactat “sanitàries”, però són “sociosanitàries”-, a les diferents

illes. 

EL SR. PRESIDENT:

Un cop aclarits els termes de la proposició no de llei,

podem donar per entès que es pot aprovar per unanimitat? Idò,

ho donam aprovat per unanimitat.

I en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

habilitació d’espais que facilitin la presència dels MIR a la

comunitat autònoma. 

I no havent-hi més assumptes a tractar...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President, m’agradaria que quan acabi em permeti la

paraula per comentar una qüestió relacionada no amb aquest

punt, però sí amb la comissió. Quan acabi vostè o quan pugui.

EL SR. PRESIDENT.

De què vol parlar, Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, només era dir, només era traslladar un agraïment perquè

a partir de la setmana que ve no formaré part com a titular

d’aquesta comissió, per tant, no és que m’acomiadi, perquè ho

he passat molt bé amb vostès, però a partir de la setmana que

ve serà un company del Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas

un dels membres de Ciutadans, qui formarà part d’aquesta

comissió, perquè jo formaré part de Turisme, i segur, ben segur

que ens veurem en altres ocasions també dins aquesta comissió,

però els volia traslladar el meu agraïment per l’experiència

positiva, per tot el que he après i perquè els desig molt bona

feina dins aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur, i donam per acabada la sessió de

la comissió. Moltes gràcies.
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