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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes. Comenzamos la sesión de hoy y en primer

lugar, ¿se produce alguna substitución? 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substituye a Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

El orden del día de hoy consiste en las proposiciones no de

ley RGE núm. 5281/16, del Grupo Parlamentario Popular,

relativa a estacionamiento en los aeropuertos para enfermos

desplazados; y del Grupo Parlamentario Popular también

relativa a disminución de las plazas ofrecidas en el MIR.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5281/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estacionament

als aeroports per a malalts desplaçats.

Para defender la Proposición no de ley del Grupo

Parlamentario Popular relativa al estacionamiento en los

aeropuertos para enfermos desplazados, tiene la palabra el

Hble. Diputado Sr. Vicent Serra..., María José Ribas, la Hble.

Diputada María José Ribas, por un tiempo máximo de diez

minutos.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gracias, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Hem

presentat aquesta PNL perquè precisament som conscients dels

inconvenients de la insularitat que pateixen, entre altres i de

manera especialment molesta, els pacients que es veuen

obligats a traslladar-se per raons mèdiques, per raons de

tractaments mèdics, de les illes d’Eivissa, Menorca o

Formentera a Mallorca, o també, que aquí a l’exposició de

motius no en parlava, però també la gent que per qualsevol raó

ha de rebre un tractament mèdic a fora de les illes i s’ha de

desplaçar. 

Hem d’afegir que a la molèstia que suposa aquest

desplaçament, quan sovint el pacient a sobre no es troba bé,

s’ha d’afegir la despesa extra que suposa per a les famílies

afectades. Encara que, bé, sabem que tenen dret a unes dietes

també sabem que aquestes dietes tot just cobreixen les despeses

que els genera l’estada a Mallorca o a l’altre lloc que hagin

d’estar, i no dóna per a més, a pesar que aquestes dietes crec

recordar que la legislatura passada es varen augmentar, però

hem de ser realistes i sabem que són justes.

A tot això hem d’afegir que els pacients eivissencs,

formentereres i menorquins que s’han de desplaçar fins a

l’aeroport ho han de fer sovint en taxi o bé en vehicle particular

perquè evidentment el transport públic, sobretot des de segons

quines zones rurals, no és tan efectiu com hauria de ser en tots

els casos. Per tot això moltes vegades es veuen obligats a

deixar el seu vehicle particular a l’aeroport, i tot sabem el cost

que té això. Per això des del Grup Parlamentari Popular hem

pensat que una bona manera d’ajudar a fer més lleugera aquesta

càrrega econòmica seria que als aparcaments dels aeroports els

pacients tenguessin accés a un estacionament gratuït, sense que

els repercutís cap cost. 

Vull dir que, bé, s’han presentat unes esmenes que ara

després les comentarà la diputada de MÉS per Menorca, però

vull dir que ho veim amb bons ulls i que en tot cas, bé, ara

després ho comentarem, però pens que completen molt el sentit

de la proposició no de llei que presentam i..., bé, es tracta

d’això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Se han presentado dos

enmiendas del Grupo Parlamentario MÉS per Menorca, y para

su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario MÉS

per Menorca, la Sra. Patricia Font, por un tiempo máximo de

diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies, presidenta. La proposta que ens du avui el

Partit Popular la compartim totalment, però hem presentat cinc

esmenes amb la intenció d’ampliar-la i amb la voluntat de

millorar-la. 

Les esmenes presentades són les següents; el primer punt:

“El Parlament de les Illes Balears insta AENA a retirar la tarifa

per estacionar a l’aparcament dels aeroports de Mallorca,

Menorca i Eivissa durant els primers 30 minuts, temps

necessari per recollir o acomiadar familiars i/o amics a

l’aeroport”. 

Segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA

a implementar la gratuïtat de l’aparcament als aeroports de les

Illes per als pacients de l’ib-salut i els seus familiars residents

a Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de desplaçar a

l’hospital de referència de Son Espases”. En aquest punt hem

arribat a un acord per matisar-lo més i que quedi d’aquesta

manera: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA a

implementar la gratuïtat de l’aparcament als aeroports de les

Illes per als pacients de l’ib-salut i els seus familiars residents

a Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de desplaçar a

l’hospital de referència de Son Espases, o a qualsevol altre

hospital per indicació de l’ib-salut fora de les Illes.”

Tercer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA

a habilitar una sala de repòs a l’aeroport de Son Sant Joan per

als pacients i acompanyants que es desplacen entre illes per

raons sanitàries”. 

Quart punt: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA

a garantir l’assistència mèdica a tots els aeroports de les Illes

durant totes les hores d’activitat aeroportuària”.

Cinquè punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears a intercedir

i negociar amb AENA perquè aquesta implanti als aeroports de

les Illes les millores exposades en els punts anteriors”.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605281
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I per què demanam tot açò? Compartim l’exposició de

motius, però és que a més a més AENA s’ho pot permetre; és

una empresa pública, tot i que privatitzada en un 49%, rendible

i amb importants beneficis. AENA no ha costat mai cap cèntim

als ciutadans i sempre s’ha autofinançat amb els seus propis

recursos. El dèficit, en tot cas, ha estat ocasionat per unes

elevadíssimes inversions realitzades durant els darrers anys.

L’any 2014 AENA va tenir uns beneficis de 715 milions

d’euros i només en quatre anys, segons la Comissió Nacional

de Mercats i la Competència, AENA reduirà el seu deute en

3.285 milions. Així serà perquè només en el primer semestre de

2015 el benefici net d’AENA va ser de 275,6 milions d’euros,

un 79,9% més que el mateix semestre de 2014.

Una part d’aquests beneficis s’han de reinvertir en millores

vinculades a la vocació de servei públic i relacionades amb les

necessitats concretes de cada territori. La pluriinsularitat de

l’arxipèlag de les Illes Balears i el seu efecte sobre l’atenció

sanitària dels residents hauria de ser una prioritat. Però

centrant-nos en la proposta concreta d’avui s’ha de dir que el

nostre grup va fer una petició semblant la passada legislatura,

en la qual s’instava AENA a retirar la tarifa per estacionar a

l’aparcament dels aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa

durant els primers 30 minuts, temps necessari per recollir o

acomiadar familiars i/o amics a l’aeroport, votada unànimement

-es pot consultar el Diari de Sessions núm. 31, del 21 de febrer

de 2013. És cert que proposta d’avui es basa en els malalts i

familiars que s’han de desplaçar, però també és cert que AENA

no escolta mai i a hores d’ara encara estem esperant que torni

la gratuïtat a la qual aquest parlament l’instà l’any 2013. Serà

d’aquesta?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Llega el turno de fijación de

posiciones. Tiene la palabra la Sra. Montse Seijas por el Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears, por un tiempo máximo de

diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues desde Podem apoyamos esta

proposición no de ley presentada por el PP, y también las

aportaciones que ha hecho MÉS Menorca como enmiendas; si

se admiten estas enmiendas nosotros apoyaremos esta

iniciativa.

No hay nada más que decir. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per

Mallorca tiene la palabra la Sra. Bel Busquets, por un tiempo

máximo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també des de

MÉS per Mallorca donarem suport a la iniciativa, simplement

per remarcar una altra vegada que aquesta empresa

semiprivatitzada, AENA, com ha dit la meva companya recapta

uns 700 milions de beneficis anualment, dels quals un 25% és

recaptat des dels aeroports de les Illes Balears. Per tant seria de

rebut que aquesta empresa revertís els seus beneficis en la

millora del benestar social dels ciutadans o de les Illes, de la

terra d’on treu un 25% dels beneficis.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Busquets. Tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda por el Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des

d’El Pi evidentment estam a favor d’aquesta proposició no de

llei, sempre donarem suport a qualsevol iniciativa que sigui per

millorar, compensar o intentar acabar amb les traves que

suposa la insularitat. Defensam que a poc a poc es puguin anar

abastant les illes per tal que cada vegada els viatges a Mallorca

siguin menys necessaris, evidentment. 

Pensam, com ja s’ha dit, que AENA, una empresa

semipública o semiprivada, així com ho vulguem dir, tengui

aquesta quantitat de beneficis i gràcies a les Illes Balears, ja no

és que gasti una part del que guanya, sinó que no importa

guanyi tant damunt les Illes i pugui ajudar una mica els

ciutadans de les nostres illes. 

Per tant, com no pot ser d’altra manera, donarem suport a

aquesta proposició no de llei. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixt tiene la

palabra la Hble. Sra. Diputada Olga Ballester, por un tiempo

máximo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición no de ley, como ya han dicho

otros grupos cualquier medida que pueda romper todos los

inconvenientes de la insularidad debe ser bienvenida.

Hay que decir que en 2014 se registraron 18.820 traslados

a Mallorca de pacientes y familiares de Menorca y de las

Pitiusas por razones de asistencia sanitaria. Estos datos

confirman que efectivamente son muchísimos los pacientes que

para su correcta atención médica se ven obligados a

desplazarse, de ahí la conveniencia de esta medida de gratuidad

del aparcamiento en los respectivos aeropuertos de origen,

obviamente con la colaboración de AENA.

Eso es todo, gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene

la palabra la Hble. Diputada Sra. María José Camps, por un

tiempo de diez minutos máximo.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, som davant d’una

proposició de llei que és molt assenyada, tant ella com les

esmenes que es presenten, i tal vegada, si no ets molt conscient

del problema o no el vius, és mal de fer entendre-ho, però els

diputats que venim de les altres illes que cada dia dins l’avió

coincidim amb gent que malauradament s’ha de desplaçar a

Mallorca per a proves diagnòstiques, per a tractaments, per a

infinitat de qüestions per les quals necessiten venir o a

l’hospital de referència o a qualsevol altra dependència per

indicació de l’ib-salut, realment no es tracta de casos puntuals,

sinó que són casos desgraciadament molt habituals.

En aquest sentit, és cert que els aparcaments a l’aeroport

són sagnants els preus que es cobren, ens hem d’imaginar tal

vegada situacions que, per sort, no són les més freqüents, però

que també es donen d’un trasllat urgent, tal vegada amb l’avió

d’urgències, amb l’avioneta cap a Mallorca i que el familiar,

que no ha pogut acompanyar el seu familiar malalt dins

l’avioneta, se’n va cap a l’aeroport a agafar el primer bitllet que

troba per anar-se’n, en aquest sentit tal vegada deixa el cotxe a

l’aeroport i el cotxe pot estar allà tal vegada cinc dies o una

setmana o quinze dies, per la qual cosa és un cost, creiem,

absolutament desproporcionat i injust el que han de suporta ara

mateix en aquest sentit, no?

Per tant, donaríem suport a la proposició no de llei tal qual

està, però entenem que es millora amb les esmenes que ha

presentat el Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Efectivament, crec que la gratuïtat durant els trenta primers

minuts és una mesura fins i tot de sentit comú, perquè realment

no fas una ocupació efectiva, i els trenta minuts és en cas que

hi hagi un retard, però fins i tot el temps per fer aquesta càrrega

i descàrrega, deixar aquests viatgers o recollir-los és prou

inferior, per la qual cosa tarifar a partir del minut u ens sembla

excessiu i per tant aquesta mesura proposada ens sembla molt

assenyada.

Quant al fet que sigui gratuït o la matisació que es fa per a

aquells malalts que es desplacin a Son Espases, efectivament la

portaveu de MÉS per Menorca ja ha aclarit o ha fet com una

transacció en aquest moment perquè tal vegada no només és a

Son Espases, sinó a altres centres hospitalaris o altres indrets en

què sigui necessari, per tant fins i tot milloram la redacció

inicial.

Pel que fa, ja fora del pàrquing, a les sales d’espera a

l’aeroport és una iniciativa que realment no és nova, almanco

no és nova per al Govern balear perquè la consellera de

Benestar Social del Consell Insular de Menorca ja s’ha dirigit

formalment al Govern per solAlicitar precisament aquesta

qüestió, que és una reivindicació dels pacients que es

desplacen, perquè hem de pensar que hi ha diversos tipus de

pacients, hi ha aquells que vénen a una revisió després d’un any

d’haver estat intervinguts, per exemple, que aquests... bé, no

necessiten fer ús d’aquesta sala, però hi ha persones que estan

convalescents, que simplement tenen l’alta hospitalària, però no

l’alta mèdica i tal vegada es veuen amb la necessitat d’haver

d’esperar a  l’aeroport durant dues o tres hores i les sales

d’espera que actualment tenim no són adequades per a aquestes

persones i el seu benestar.

Per tant, li donarem suport, i entenem que el darrer punt

d’aquesta esmena que involucra al Govern balear a fer les

gestions amb AENA i amb el Ministeri de Foment, s’hauria de

tenir en compte, per part del Govern, per tant, no ho afegiríem

com a una esmena més, però si que ho vull dir, en el sentit que

realment s’hauria d’habilitar una sala d’espera aposta per als

malalts, no se’ls hauria de reubicar dins la sala VIP, si fos una

opció que pogués plantejar AENA, perquè crec que no estarien

còmodes ni els pacients ni els usuaris de la sala VIP, perquè les

circumstàncies personals dels malalts són molt, molt concretes.

Per altra banda, aquesta sala d’espera òbviament s’hauria

d’habilitar al costat de les portes d’embarcament B, que és la

sala... bé, les portes d’embarcament interilles, perquè no tendria

sentit que AENA dins del compliment d’aquest requeriment

habilités la sala d’espera, però... fins i tot a quilòmetres perquè

l’aeroport és molt gran, no?, per la qual cosa entenem que

s’hauria de demanar que fos prop d’aquesta sala

d’embarcament interilles. I en principi... s’hauria d’acreditar la

necessitat d’ocupar aquesta sala, en el sentit que entenem que

ib-salut, quan genera tota la documentació perquè el pacient

pugui desplaçar-se, hauria també de justificar d’alguna manera

que aquell pacient pot ser usuari d’aquesta gratuïtat de pàrquing

i pot ser usuari també d’aquesta sala d’espera. 

Per què ho dic? Doncs, pel que he dit abans, no tots els

pacients es troben en la mateixa situació, tampoc no hem de

generar una situació d’abús que després faci que aquesta

mesura es torni enrere, perquè és absolutament necessària, i

també entenem que els pacients no tenen el perquè desvetllar a

totes les administracions o en aquest cas al pàrquing, a la sala

d’espera quina és la seva situació personal de malaltia, crec que

l’historial mèdic o la situació en què es troba cadascú és molt

privada, molt particular i, per tant, igual el Govern balear, en el

moment en què autoritza el trasllat, sí que hauria de donar com

a un passi o dir “aquest pacient és OK per tenir la gratuïtat del

pàrquing i és OK per accedir a aquesta sala”, però que no

hagués de desvetllar segons quines dades o mostrar segons quin

informe mèdic que tampoc no és necessari. 

Són qüestions que no es tenen en compte aquí, crec que el

darrer punt de les esmenes ho poden recollir perquè serà el

Govern l’encarregat de negociar aquestes coses i, en tot cas,

seria el Govern l’encarregat de fer aquestes autoritzacions.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Camps. Entendemos que propone

alguna modificación o... se insta a...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No, confiam en la bona feina del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entendemos que no es necesario suspender la sesión, pues,

tiene la palabra para fijar la posición y señalar si acepta las

enmiendas, que ya se ha dicho que sí, la Sra. María José Ribas,

por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies. Primer de tot donar les gràcies a tots els

grups que han donat suport a aquesta iniciativa i especialment

al Grup de Més per Menorca que ha fet unes aportacions que

crec que l’enriqueixen molt.

Quant a les esmenes, com dic, sí que per suposat que les

acceptam. Vull comentar que, per exemple, quant a als primers

trenta minuts de l’estacionament gratuït per a la gent que

acompanya familiars a l’aeroport, està clar que pensam que ha

de ser així, són uns minuts que no s’haurien de tarifar.

Quant a l’altre punt, la sala de repòs, entenem que sí,

totalment d’acord, estam totalment d’acord que és necessari, jo

pens que... no ho sé, personalment pens que millor és la sala

VIP que no res, però evidentment si es pot aconseguir una sala

específica per als malalts que ho necessiten, encara millor, per

tant, també hi estaríem d’acord.

 I quant a garantir l’assistència mèdica a tots els aeroports de

les illes durant totes les hores d’activitat aeroportuària, bé,

evidentment, pensam que un metge sí que és vera que no estarà

ocupat -diríem- durant totes les hores que serà l’aeroport en

funcionament, però sí que és veritat que un aeroport és un lloc

on precisament hi ha molta aglomeració de gent, on passa molta

gent i en tot cas on passen també molts de malalts. I per tant,

entenem que sí que estaria bé que existís aquesta assistència.

Per tant, com dic, acceptam totes les esmenes i bé, agrair el

sentit del vot de tots els altres grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Se entiende aprobada por unanimidad, con

las enmiendas presentadas y el matiz que se ha hecho a una de

las enmiendas. 

Pues se aprueba por unanimidad.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5945/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de les

places ofertes en el MIR.

Pasamos al último punto del orden del día de hoy,

consistente en el debate de la proposición del Grupo

Parlamentario Popular, relativa a la disminución de las plazas

ofrecidas en el MIR. Para defenderla tiene la palabra el Sr.

Vicent Serra, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En els darrers anys la xifra de

places ofertes per a formació dins l’àmbit sanitari pel sistema

de residència, corresponen a places multiprofessionals a

Balears, presenten una disminució progressiva. En el cas dels

MIR, l’evidència és que existeix una disminució de places

ofertes respecte de les acreditades, només prenent com a

referència els anys 2010, 2014 i 2016. Així, tenim places en

formació pel sistema de residència que corresponen a places

multiprofessionals, distribuïdes segons llicenciatura i sectors

dels centres on s’ubiquen, tenim:

A Son Dureta l’any 2010, acreditades 61; any 2014

acreditades 61, però ofertes l’any 2010, 56 i ofertes el 2014,

48. En el 2016 les places ofertes varen baixar a 45. Està clar

que a partir del 2014 ja parlàvem de Son Espases. És a dir,

veiem una disminució, menys que el 2010 a Son Dureta. 

A Son Llàtzer, el 2010 acreditades 20; 2014 acreditades 22;

2010 ofertes, 20, les mateixes que les acreditades, però ofertes

el 2014, 18. Han baixat a 1 el 2014 i el 2016 baixa en una més,

les ofertes el 2016 varen ser 17.

A Manacor, el 2010 acreditades 2; 2014 acreditades 2;

2010 ofertes 2, però el 2014 només una oferta.

Can Misses, 2010 acreditades 2; 2014 acreditades 2. Però

el 2010 ofertes 2 i 2014 ofertes 1. Ha baixat.

Total Illes Balears tenim: el 2010 acreditades 85; 2014

acreditades 87. Però quant a ofertes tenim el 2010 ofertes 80;

2014 ofertes 68.

Un altre punt, places acreditades a unitats docents de

medicina familiar i comunitària, amb expressió de les que

s’ofereixen a convocatòria 2010 i 2014.

A Mallorca 2010, acreditades per metges 27; 2014

acreditades per metges 27. Les mateixes. Però ofertes 2010, 27,

ofertes 2014, 24.

A Menorca, acreditades 8 el 2010; acreditades 8 el 2014.

Ofertes 6 el 2010, però ja 4 el 2014.

Eivissa i Formentera, acreditades 10 el 2010 i acreditades

10 el 2014. Ofertes el 2010, 10, de les 10 acreditades van oferir

les 10. Però veim que el 2014 de les 10 acreditades ja només

se’n van oferir 4.

El 2016 les xifres de places ofertes per a metges de família

es repeteixen. I així tenim que el total de les Illes Balears el

2010, acreditades per a metges 45; 2014 acreditades 49. Però

ofertes el 2010, 43 i ofertes el 2014, 36. Entenent que en

aquestes xifres s’inclouen metges i infermeres. 

Un altre punt seria les places acreditades a unitats docents

multiprofessionals de salut mental en unitats docents de

psiquiatria i psicologia clínica i en unitats docents d’infermeria

i salut mental, amb expressió de la que s’ofereix. El 2010 en

aquesta comunitat autònoma hi havia 6 places acreditades i se’n

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605945
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varen oferir 5, 2 a Son Dureta, 1 a Son Llàtzer, 1 a Manacor i

1 a Can Misses. En canvi, el 2014 se’n varen acreditar 6 també,

però només se’n van oferir 4, se’n va perdre 1, es va perdre a

Can Misses.

Les xifres del 2016 per psiquiatres a la comunitat autònoma

són 4, no canvia respecte el 2015, se’n perd 1 respecte el 2010.

Bé, l’existència en aquesta comunitat d’aquesta formació

especialitzada és un factor més que pot ajudar a la fidelització

dels professionals en aquestes illes, una vegada acabada la

residència. En aquest mateix sentit, el dia 6 d’abril es va

aprovar a la Comissió de Salut del Parlament, per unanimitat,

una proposta per ajudar a afavorir l’estada de professionals en

formació, o ja especialitzats en aquesta comunitat, habilitant

espais residencials, o afavorint la residència de forma temporal

d’aquests colAlectius. 

S’hauria de fer un estudi més intensiu, però l’evidència és

que hi ha una disminució de residents, més marcat a Menorca

i a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, però de les dues

àrees, la disminució més clara és Eivissa i Formentera, on, a

més de la reducció de metges de família i psiquiatria, s’han

perdut places de formació en medicina interna, que fa uns anys

s’oferien i que ara ja no s’ofereixen, a pesar d’estar acreditades.

I això és només centrant-nos en aquelles especialitats amb

places de formació per a metges, no només a l’illa de Mallorca,

és a dir, formació d’especialitats comunes a les tres àrees de

salut, és a dir, medicina de família, medicina interna i

psiquiatria. Vull corregir, no a les tres àrees de salut, a les

quatre illes.

Hauríem de veure també l’evolució de les altres

especialitats, metges, psicòlegs, farmacèutics, infermeria i

comares. El problema podria ser multicausal i per tant, no

únicament per un problema de falta de residència, o de lloguers

cars, perquè això els pareix a la majoria de residents per a

medicina familiar i comunitària, no són d’aquí, sinó que vénen

d’altres comunitats. I té a veure també l’activitat docent dels

diferents serveis hospitalaris.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

analitzar l’evolució de les xifres de places acreditades i de

formació ofertes pel sistema de residència en aquesta

comunitat, per treure conclusions i per aplicar les actuacions

oportunes, seria la conclusió d’aquesta proposta. 

Sabem que hi ha un seguit de propostes que han introduït

els diferents grups parlamentaris, que esperaré que siguin ells

mateixos que facin la proposta in voce, abans de referir-me

respecte de la postura que prendrem, però crec que tendeixen

a millorar aquesta proposició no de llei i no hi haurà cap

problema en acceptar-la.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Podem Illes Balears tiene la

palabra la diputada Sra. Montse Seijas, por un tiempo máximo

de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, desde Podem apoyaremos

esta proposición no de ley, pero nos gustaría dejar claro lo

siguiente. El hecho de que haya una diferencia entre las plazas

ofertadas y las que realmente están acreditadas no quiere decir

que no haya candidatos para ocupar esas plazas.

De hecho, preguntándole a personas que estaban en el MIR

y que aprobaron el MIR en esa plaza para estar aquí de

residentes, el hecho de que bajaran las plazas en los años

siguientes, se atribuía a recortes del Gobierno, que no había

presupuesto para formación, no sólo por hecho de que no haya

residencias y demás. De hecho hay una demanda mayor de

MIR de las plazas que realmente hay a nivel de España. Y si

hubiera más plazas de MIR seguramente habría más alumnos

de MIR y por lo tanto, más especialistas en formación.

De todas formas creemos que el hacer el estudio no viene

demás y que apoyamos la proposición. Pero bueno, es curioso

que cuando se hacen estos recortes, también sean épocas donde

está el Gobierno central también en manos del PP, que es el

que ahora promueve esta iniciativa. Pero bueno, todo sea para

mejorar y analizar las causas del por qué del descenso de las

plazas de MIR en Baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per

Mallorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Bel Busquets,

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca també

donarem suport a aquesta iniciativa. Ja fa unes setmanes, com

posava l’exposició de motius, també es va aprovar per

unanimitat l’estudi de facilitar la residència perquè aquests

futurs metges o futures infermeres o comares, poguessin tenir

un lloc d’habitatge fàcilment, en unes illes que ara tenim molta

pressió per mor de la nostra idiosincràsia i de la nostra

principal font de riquesa, que és el turisme.

Estam d’acord amb el fet d’estudiar per què hi ha hagut

aquest descens, per què ve motivat, tot i que és ver que tal

vegada el que es demana és una cosa un poc àmplia i etèria, tot

i que convida a extreure conclusions, i per tant entenem que a

més a més d’extreure conclusions es faran una sèrie de millores

perquè això no passi, perquè ens convé tenir control del

nombre de places i saber..., i facilitar la formació a futurs

metges, perquè ja sabem que tenim una mancança, després, de

personal mèdic en els nostres hospitals, per una cosa molt clara:

perquè vivim a unes illes i és més difícil trobar..., no només

trobar habitatge sinó també després facilitar el desplaçament

per tornar a casa o el que sigui en un moment donat.

El que passa també és una pregunta que voldria llençar: és

si aquesta anàlisi només pertoca al Govern de les Illes Balears

o també és una competència estatal, ja que a les places de MIR

hi accedeixen graduats, metges i infermeres, de tot l’Estat, i per
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tant tal vegada aquesta anàlisi s’hauria de fer conjuntament amb

el Ministeri de Sanitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS tiene la palabra la

Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo

máximo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, com s’ha

dit i també jo reiter, ja ho vàrem comentar a la comissió de dia

6 d’abril, que hi va haver la proposta per afavorir l’estada de

professionals del món sanitari a les Balears, i des del nostre

partit pensam que és imprescindible trobar una solució a aquest

tema, com pensam tots.

En aquell moment parlàrem de les residències, i creim que

és molt important perquè sense aquestes residències no hi ha

fidelització dels professionals, i sobretot a Eivissa i a

Formentera, que hi ha la problemàtica que encara és més gran,

i ens vàrem posar tots d’acord en aquest tema. Pensam que si

cercam residències per als MIR hem de tenir els metges que

facin el MIR; per tant és molt important que es trobi o que es

faci aquesta anàlisi per poder tirar endavant.

De totes maneres, tant si és una anàlisi estatal com si és

autonòmica, jo crec que el que importa és que el Govern hi faci

feina i que se cerquin solucions com més prest millor, sobretot

pel que deim, perquè d’aquesta manera es fidelitzarien més i no

anam sobrats a Balears de professionals, i creim que és

imprescindible que hi hagi places suficients. 

Per tant donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per

Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Patricia Font,

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La proposta del Partit Popular

sobre els metges residents ens sembla interessant i compartim

el que exposa. Coincidim que la residència pot ajudar a

fidelitzar els professionals als nostres hospitals, cosa que les

nostres illes necessiten moltíssim. 

Justament aquests dies s’està fent el repartiment d’aquestes

places de MIR; se n’ofereixen 6.098; les comunitats més

demandes són Madrid i Catalunya, i les menys atractives són

La Rioja i Extremadura. L’especialitat que ofereix més places

és medicina familiar i comunitària, amb prop de 1.700 places,

seguida de pediatria a molta distància, amb prop de 400 places.

A març d’aquest any es comptabilitzen 484 residents a les

Balears, que suposa un 1,7% del total de residents; Madrid,

Andalusia, Catalunya i València són les que tenen més

residents, i sumen el 61,2% dels residents. 

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta proposició no

de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la

palabra la Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, por un tiempo

máximo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos también apoyará esta

proposición no de ley. Creemos que los estudios siempre

ayudan a mejorar los fallos. Sería muy interesante saber por

qué si se acreditan luego no se ofertan estas plazas, o bien si se

acreditan todas las que puede asumir el sistema del Ib-salut

aquí, porque lo que es cierto es que, aunque sabemos que

después los profesionales que salen de aquí formados no hay

una opción directa que queden aquí, sí que es verdad que se

necesitan muchos especialistas, y de hecho hay muchas

especialidades que ni siquiera tienen médico aquí en las Islas

Baleares. No es un tema que vaya muy unido, pero sí que es

cierto que tenemos este fallo.

Así pues, sí que apoyaremos nosotros esta proposición no

de ley. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista

tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. María José Camps, por

un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, presidenta. No crec que l’esgoti, encara que

m’agrada parlar bastant.

Bé, quant a aquesta proposició no de llei, efectivament hi

hem d’estar d’acord, i he de dir que les places de residents

ofertes és ver que van augmentar progressivament de l’any

2008 a l’any 2010, van disminuir lleugerament el 2011, i van

sofrir una davallada molt marcada a partir de 2012, i entenem

que aquesta situació com a mínim s’ha d’estudiar.

Certament coincidim amb la portaveu de Podem en el sentit

que, curiosament, açò passa sobretot a partir de 2012, que és

quan governa tant a Balears com a l’Estat espanyol el Partit

Popular, i clar, ens sorprèn que ara no s’haguessin..., que

llavors no es van prendre mesures i que ara es demanin, però

així i tot benvinguda sigui aquesta iniciativa. 

Efectivament, i seguint els nombres que ens ha detallat

exhaustivament el portaveu del Grup Parlamentari Popular, els

més afectats amb la reducció de places ofertes han estat les

gerències de Menorca i Eivissa, per una banda, i els hospitals

de Manacor i Inca per l’altra, oferint al voltant d’un 50% de les

places acreditades. Amb data 23 de març de 2016 s’ha registrat

una petició per part de la direcció mèdica d’Atenció Primària
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d’Eivissa per augmentar de 5 a 6 el nombre de places de

residents, en metges de medicina familiar i comunitària, i també

s’han donat algunes disminucions del nombre de places ofertes

imposades per part del ministeri, com podria ser, per exemple,

l’oferta en microbiologia de dues a una, i l’oferta

d’immunologia d’una cada any a cada any altern, imposat en

aquests dos casos pel ministeri.

També s’ha de..., bé, per estudiar una mica les

circumstàncies, algunes especialitats estan formant un excés de

professionals, i per altra banda altres tenen un balanç deficitari,

amb la qual cosa aquest equilibri entre especialitats té a veure

amb les places acreditades i les ofertes i el seu cobriment.

Altres factors que s’haurien de considerar és que no tots els

residents formats a Illes Balears quedaran a treballar en acabar

la residència, per una banda, i per altra banda també s’haurien

de tenir en compte les jubilacions, però només contemplen les

necessitats en aquest cas del Servei de Salut sense tenir en

compte els dispositius privats que també puguin existir. Per tant

tampoc no es contempla un altre factor que s’hauria de tenir en

compte, les estratègies assistencials en relació amb les

necessitats canviants dels professionals; per exemple, si es posa

en marxa una estratègia de cronicitat requerirà la contractació

de més professionals, de centres especialitzats en aquest sentit

-metge en medicina familiar i comunitària i geriàtrica, per

exemple-, o un augment de la incidència del càncer requerirà

més especialistes en oncologia mèdica. Tots açò ho explic

perquè tot açò influeix en aquestes places ofertes.

Un altre factor que també s’hauria de tenir en compte són

les renúncies o places ofertes que queden desertes per algun

motiu, i en aquest cas fins a 2011 açò era habitual,

especialment a Menorca i a Eivissa, encara que s’ha anat

corregint aquests anys.

La insularitat és un problema en segons quins moments, és

un destí que no és gaire atractiu per als residents, amb la qual

cosa s’hauria de propiciar aquest canvi de dinàmica, i potser -i

aquí no puc fer menys que dir-ho- la facultat de medicina

podria ser un incentiu quant als MIR. Un dels problemes també

és que el ministeri aplica els mateixos criteris de forma

indiscriminada quan demana baixar el nombre de places, però

pel que dic també i per la insularitat, que és un fet que ens

condiciona molt, s’haurien de flexibilitzar o adequar aquests

criteris. 

Per altra banda, vull destacar aquí, perquè s’ha mencionat,

que les Illes Balears som la comunitat autònoma amb una major

capacitat de retenció de residents, i així ho diu un estudi que va

fer el Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat el maig de

2014, Estudio sobre la evolución laboral de los especialistas

egresados en la FSE entre 2009 y 2012, en el qual, a l’apartat

de mobilitat geogràfica, parla de les Illes Balears com la que té

major capacitat de retenció d’aquests MIR que són un 94%, la

més elevada, la fuga li dóna un 6% també és la que menys fuga

té, i la següent comunitat autònoma que la segueix està en un

14%, la qual cosa crec que és un percentatge molt bo. Sí que és

ver, i ho he dit abans, l’atracció només està en un 46% potser

per aquesta situació d’insularitat. 

Per tant, entenem que aquestes dades fan que sigui

necessari, sigui bo l’estudi que ens proposa la proposició no de

llei, si bé li proposaríem dur esmenes a aquest acte per si

poguessin ser admeses. La primera seria una esmena de

substitució modificant el text de la proposició no de llei i

quedaria en el sentit que “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a analitzar l’evolució -en tost “de

les xifres” “de les dades” de les places acreditades com a

ofertes i ocupades”, substituint així places acreditades i de

formació ofertes. Entenem que és més clarificador perquè si bé

pot ser ara mateix places ofertes i ocupades podrien coincidir

o realment tenen significat diferent. 

Per tant, repetesc, seria substituir “xifres” per “dades” i

després dir, “de places acreditades, ofertes i ocupades” essent

la resta del redactat idèntic. 

Per altra banda, afegiríem també, com a esmena d’addició

que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

espanyol a avançar en la creació d’un registre de professionals

sanitaris que serveixi per a la planificació en matèries com, per

exemple, la formació especialitzada MIR, i que sigui obert i

accessible per a les comunitats autònomes”. Entenem que

aquest registre seria molt beneficiós en aquest sentit i entenem

que és absolutament complementari a la proposició no de llei

que ens presenta el Grup Parlamentari Popular. Per tant,

demanaríem la seva aprovació. 

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por contradicciones tiene la palabra el

Grupo Parlamentario Popular. Sr. Vicent Serra, por un tiempo

máximo de cinco minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, idò, agrair el suport per part de

tots els grups en aquesta proposta, a aquesta PNL, i únicament

fer una sèrie de comentaris. Crec que aquí, en aquest parlament

hi som per defensar els ciutadans de les Illes Balears, sigui quin

sigui el context, sigui en un context de crisi o sigui en un

context de bonança econòmica, i que els plantejaments

d’aquesta moció segueixen aquesta línia. Està clar que hi va

haver una crisi econòmica, una crisi econòmica que el PSOE es

va torbar a reconèixer, que va començar a dictar mesures

d’austeritat d’una forma tardana i tot això ens va abocar a una

situació econòmica deficient, molt dolenta i que,

afortunadament, avui es recupera. 

Dic això, i no ho hauria de dir, perquè la portaveu del

PSOE, com ja és habitual, dons fa referència a aquests tipus de

mesures que es varen haver de prendre per sortir d’aquella

situació, però també ha fet comentaris sobre això la portaveu de

Podemos. Però tot això estaria molt bé, queda molt bé com a

introducció global, una introducció en forma de repetició de les

coses, tot això estaria molt bé si no fos perquè precisament hi

ha hagut un estancament de les xifres de MIR que contrasten

amb aquest descens que hi ha hagut de places ofertes en

aquesta comunitat autònoma i això és el que sorprèn.

Hi ha hagut un estancament de places MIR que es produeix

a nivell estatal, així el 2015 es varen oferir 7.527 places de
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formació sanitària especialitzada, de les quals 6.102 eren MIR,

i el 2016 se n’oferiren 7.501 de les quals 6.098 eren places per

a metges en formació sanitària especialitzada, és a dir, parlam

que sí hi ha hagut una disminució de places ofertes, supòs que

a totes les comunitats autònomes, en aquesta és evident que sí,

però dins aquest context hi ha hagut una sèrie de diferències

respecte a la resta de comunitats autònomes i les Balears, que

és el que hem de treballar.

Quant a les esmenes que s’han presentat in voce, he de dir

que les acceptarem perquè crec que donen una passa més en el

que es volia plantejar, en el sentit que se substitueix un poc el

text que s’havia presentat en el moment que s’afegeix que s’han

d’analitzar les places no només acreditades i ofertes, sinó

també les ocupades, el que passa és que les darreres

estadístiques ens diuen que les places ofertes s’ocupen al cent

per cent a les darreres convocatòries, per això havíem pres com

a sinònim d’”ofertes”, “ocupades”. Sigui com sigui, no hi ha

cap problema que també ho posem com a ocupades i així

donam una peça més perquè la comissió que ho hagi d’estudiar

ho avaluï.

Quant a l’argument, però, que hi ha hagut retallades, ja ho

he comentat un poc abans, no?,  però no és únicament això el

tema, crec que ho he plantejat en un principi a la introducció,

no és únicament un tema econòmic, que pot ser-hi, perquè hi ha

hagut una situació, com dic, de crisi econòmica que alguns hem

reconegut i s’ha actuat front això, ja he dit un poc per on anava,

és que a més hi ha altres plantejaments, altres temes que fan

que una plaça de MIR s’acrediti o no s’acrediti.

En aquest sentit, hi ha una sèrie de normatives que estan

molt clares i que no depenen únicament del tema econòmic, que

sí, però també depenen de les característiques, per exemple, de

les unitats docents, aquestes unitats docents depenen de la

unitat quant a l’àrea física, recursos humans, recursos materials,

depenen de l’organització de la mateixa unitat, de les activitats

assistencials docents d’aquesta unitat, depenen de la pràctica

clínica, de la capacitació per formar i per realitzar tot el

programa formatiu, de les activitats d’investigació, dels fons de

biblioteca que pugui tenir cadascuna de les unitats, depenen

dels centres hospitalaris, del nombre de llits mínims perquè es

pugui produir una d’aquestes acreditacions, vénen

determinades també pel control de compliment del programa de

formació quant a normes d’avaluació, normes escrites,

constància documental, llibres de residents, també depenen de

la capacitat docent de les unitats. És a dir, és molt més complex

que limitar-ho a un plantejament econòmic, que no he negat

mai, perquè tampoc no hem negat que hi ha hagut una situació

econòmica complicada en aquest país. Per tant, crec que el

mínim que podem fer és estudiar el perquè d’aquesta situació

que s’ha plantejat aquí entre tots contribuir que se solucioni.

Per tant, respecte de la primera esmena l’acceptam i quant

a la segona, idò bé, és instar el Govern espanyol a avançar en

un registre també de professionals sanitaris que seria un poc el

mateix, per saber com estam respecte de la resta de comunitats

autònomes. Per tant, acceptam les esmenes in voce.

Res més a dir. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Podemos entender que se aprueba por

unanimidad la propuesta, con las enmiendas presentadas y

aceptadas por el Partido Popular. Pues se aprueba por

unanimidad y, como se dice, lo bueno, si breve, dos veces

bueno.

Se levanta la sesión.
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