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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. Primer
demanam si es produeixen substitucions.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en les
proposicions no de llei RGE núm. 11998/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d’ordenació de recursos
humans per prorrogar la jubilació, i la RGE núm. 11999/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Instrucció núm. 9/2011,
de 23 de desembre, del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears, relativa a l’expedició i el règim d’ús de la
targeta sanitària individual.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11998/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ordenació
de recursos humans per prorrogar la jubilació.

Per defensar la primera proposició no de llei RGE núm.
11998/16 del Grup Parlamentari Popular i relativa a pla
d’ordenació de recursos humans per prorrogar la jubilació, té
la paraula el Sr. Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Algunes comunitats autònomes han
decidit deixar d’aplicar per al personal sanitari la jubilació
forçosa o adaptar-la a l’edat de jubilació que estarà vigent la
següent dècada. Una sentència del Tribunal Suprem ha avalat
aquesta actuació, mitjançant un pla previ d’ordenació de
recursos humans, en matèria de prolongació de servei actiu.
Aquesta sentència afirma que aquest pla no vulnera normativa
europea sobre el retard de l’edat de jubilació, ni té caràcter ni
discriminatori ni arbitrari.

A Espanya, l’Estatut jurídic del personal sanitari estableix
que la jubilació forçosa es declararà quan l’interessat compleixi
65 anys. Tot i això es podrà solAlicitar voluntàriament prolongar
la permanència en el servei actiu fins complir com a màxim els
70 anys. Per tant, la normativa estableix la jubilació dels
sanitaris als 65 anys i regula els motius i procediments per
continuar treballant després d’aquesta edat, que poden ser la
falta de substitut o de possibilitat de reposició, la realització de
tècniques especials o de lideratge de projectes d’investigació
rellevants.

En aquesta comunitat i aquest estiu, per altra part, s’han
evidenciat mancances de personal, sobretot a atenció primària,
per la qual cosa, conforme a aquesta sentència es fa necessari
que el Servei Balear de Salut adeqüi la seva normativa perquè
les jubilacions dels metges no aprofundeixen les necessitats de
personal sanitari.

I per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Servei Balear de Salut a tramitar un Pla

d’ordenació de recursos humans, que estarà en vigor dins el
primer trimestre de 2017, en el qual es recullin les diferents
situacions que permetin prorrogar l’edat obligatòria de
jubilació de 65 anys, una d’elles serà la falta de reposició de
determinades especialitats mèdiques i inclourà obligatòriament
els metges de família i els pediatres”. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears la Sra. Marta Maicas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes. Gràcies, Sr. President. Bé, Podem considera
que la petició presentada pel PP sobre la petició d’un Pla
d’ordenació de recursos humans és imprescindible. És
imprescindible que es tengui un pla com aquest, que ens
permeti conèixer i regular les línies fonamentals per a la
planificació quantitativa i qualitativa dels recursos humans.
Aquest pla d’ordenació ha de contemplar lògicament totes les
professions sanitàries i haurà ser capaç d’adaptar les estructures
i l’organització a les necessitats canviants de la població.

Per tant, com a premissa hauríem de plantejar quin model
sanitari produirem i cap on volem orientar aquest model
sanitari. Abans de plantejar-nos l’ampliació de la vida laboral
de determinats sectors professionals, ja que a priori això sembla
estar més determinat per diferents interessos personals que
sanitaris o ciutadans, tot i que aquest últim any l’ocupació
mèdica ha augmentat un 4,25% respecte de l’any anterior, el
maig van engrossir les llistes de l’atur 4.718 metges, segons un
informe de l’OMC, un de cada tres metges està a l’atur
submergit, treballador en atur no apuntats en el Servei estatal
d’Ocupació, aquesta dada ha pujat 5 punts. També indica que
la meitat dels metges del sistema nacional de salut estan en una
situació d’inestabilitat o irregularitat, ja que no disposen de
plaça en propietat. També segons l’OMC, els metges signen
una mitjana de 5,77 contractes de mitjana a l’any, xifra que
puja a 7,64 contractes de mitjana en el cas dels metges en
situació d’atur. Les dades que llança l’estudi revelen que
mentre que els homes signen de mitjana 4,8 contractes a l’any,
les dones en signen 5,7 de mitjana. D’altra banda, els espanyols
signen 5 contractes de mitjana, mentre que els estrangers en
signen 12,87. Sens dubte l’ib-salut és la major empresa de
treball temporal de les Balears, amb una situació d’un 41% de
precarietat, on es pot fer bona medicina i això afecta la qualitat
assistencial. Ha indicat Juan José Rodríguez Sendín, president
de l’OMC.

És important remarcar que el motiu pel qual la (...) aquest
estiu ha quedat sense metges, ha estat més pels tipus de
contractes que es realitzen i la precarietat dels contractes
realitzats, més que per una manca de metges. Tampoc els
graduats d’infermeria no es lliuren d’aquestes condicions, hem
vist com la precarietat d’ocupació, els contractes escombraires
i el doblatge públicoprivada, doblatge per peonada o
allargament de jornada, han estat la tònica de l’estiu.

El 30 d’abril segons SATSE, hi havia inscrits a les oficines
d’ocupació un total d’11.061 professionals d’infermeria, entre
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diplomats, grau i especialistes. Mentre que els demandants
d’ocupació sumaven 17.515 persones. Mentre la preocupació
de les comunitats autònomes segueix creixent, la xifra de
metges que busquen feina a l’estranger augmenta també. De fet,
des de l’1 de gener fins el 31 de maig d’aquest any,
l’Organització Mèdica ColAlegial, l’OMC ha expedit un total de
1.566 certificats d’idoneïtat a metges per anar-se’n a altres
països; és a dir, un increment del 22% respecte de 2015. La
infermeria té una formació de grau de 4 anys, més 2 anys
d’especialitat. L’any 2012, 14.789 infermeres a l’atur, es
calcula que gairebé 5.000 infermeres han sortit d’Espanya per
treballar en altres països. 

No hi ha dubte que Espanya té una de les millors pedreres
de professionals sanitaris que desitjarien treballar al seu país,
per què se’n van llavors a l’estranger?, per què l’Estat no té
cura d’ells i aprofita la seva excelAlent formació?, per què se’n
van els joves? 

Sembla ser que l’edat mitjana dels professionals sanitaris és
elevada i cal un relleu generacional. Per això som partidaris de
proposar, entre d’altres mesures, una: promoure l’adequació de
les places d’estudi de medicina i formació especialitzada, els
MIR, a les estimacions de necessitats de la sanitat espanyola;
dues: dinamitzar el sistema de formació d’especialistes,
mitjançant el desenvolupament de la troncalitat i del nou mapa
d’especialitats; tres: aprovar el reial decret de desenvolupament
de l’article 18 de la LOG, reconeixent professionals de metges
extracomunitaris amb el títol homologat; i quatre: creació de
l’oficina de retorn de professionals sanitaris a l’estranger.

Consideram que no s’han d’establir colls d’ampolla que
taponin el progrés dels diferents especialistes en el
desenvolupament de les seves càrregues. D’alguna manera cal
deixar pas a la joventut. Hi ha d’haver un equilibri entre
professionals amb experiència i la incorporació de joves. Amb
la millora de l’espera i la qualitat de vida, el metge, de la
mateixa manera que altres professionals, s’ha trobat que arriba
a una millor condició física i psíquica que l’edat marcada per
a la jubilació. Sorgeix llavors el dubte de si l’administració ha
de rebutjar el reconeixement i l’experiència, donant pas a la
sàvia nova o per contra apostar per una prolongació en benefici
del sistema sanitari.

Bé, no hem d’obligar la petició de coeficient reductor per
a l’edat de jubilació que estan demanant per a les professions
que tenen nocturnitat. Gran part dels professionals sanitaris té
aquestes condicions, les guàrdies, les urgències, els llargs
passadissos, els domicilis, no podran ser assumits per la
majoria, quan la jubilació arriba com un bé preuat i si pel que
fos professionals docents o investigadors volen seguir
colAlaborant amb el Sistema Nacional de Salut tengui una
vinculació o haurà de ser un altre allargament del temps de
jubilació per no provocar desigualtats. S’ha de tenir en compte
que els no jubilats cobren més i han de pensar-se formes que ho
permetin.

De totes maneres, a mi m’agradaria que es reflexionàs sobre
el perquè manquen professionals com aquests i si són els
contractes adequats per exercir la seva professió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Bé, jo el primer que trob a faltar en
aquesta proposició no de llei és que no s’esmenta que ja
existeix un Pla d’ordenació de recursos humans precisament
per sobre la jubilació i prolongació de la permanència en el
servei actiu del personal sanitari. Clar, quan es va fer el Decret
llei 5/2012, que es va preveure amb caràcter general el tema de
la jubilació forçosa amb comptades excepcions, ja es va fer
referència a l’article 9 d’aquest decret llei que una de les
excepcions era la que determinàs aquest pla d’ordenació de
recursos humans.

També he de dir que a la darrera modificació que es va fer
de la Llei de funció pública, crec que era la que eliminava el
nivell 33, es va mantenir aquest redactat que feia referència al
Pla d’ordenació.

Clar, aquest pla d’ordenació va establir amb caràcter
general la jubilació forçosa i recull les excepcions i les
excepcions ens diuen en el punt... a l’apartat 4 del pla,
“jubilació forçosa”, la regla general, apartat 1, “jubilació
forçosa”, excepcions, la 2.1 que és per necessitats
organitzatives, i el punt 2.2 que és per la qualitat, que siguin
professionals amb qualificació i competències especials en
determinades àrees que poden... per mantenir els nivells
adequats d’atenció sanitària. 

Clar, això és un pla que en principi té una vigència de dos
anys, però que s’aprovava indefinidament, a no ser que hi hagi
denúncies de les parts, i aquest pla, la seva renovació, que en
tot cas entenc que pertocaria perquè l’estudi que es va fer en
aquest pla, que està recollit a apartats anteriors, sobre les
jubilacions previstes es va fer fins l’any 2016 les previsions de
jubilacions, però al marge d’això entenc que està vigent. 

Clar, s’han d’estudiar les dades d’aquest pla, s’ha de
negociar amb els sindicats, és un pla que s’ha de negociar amb
els sindicats i, per tant, nosaltres no acabam de veure,
evidentment podem estar d’acord amb la primera part de
l’anunciat, però no acabam de veure que el Parlament hagi de
dir que una de les excepcions de les situacions que permetin
prorrogar, hagi de ser la reposició de determinades especialitats
mèdiques que hagi d’incloure obligatòriament a metges de
familia i a pediatres, quan se suposa que s’han d’analitzar, com
es varen analitzar l’any 2012 quan es va aprovar aquest pla, les
diferents jubilacions previstes al llarg de cinc anys en les
diferents especialitats. Per tant, això ha de sortir, primer, d’un
estudi d’aquestes dades i, després, també d’una negociació amb
els sindicats.

Per tant, nosaltres no veim correcte que diguem que
obligatòriament s’hagin d’incloure determinades especialitats
sense tenir les dades i només l’única justificació que apareix
aquí és la referència als problemes de mancança de personal
que hi hagi hagut els mesos d’estiu.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Que a
Balears a l’estiu falta personal sanitari és un fet innegable. Els
sindicats i el propi personal dels centres de salut i hospitals
estiu rere estiu així ho asseguren. També és cert que aquest
estiu les queixes es varen accentuar per l’obertura dels centres
de salut els horabaixes. Alguns sindicats, ja dins el mes de
juliol, parlaven de caos existencials dels centres que tenen
pacients durant l’horabaixa perquè necessitaven més personal
per donar un bon servei. 

D’altra banda, també s’ha fet palesa durant aquest estiu la
manca de professionals per substituir les vacances que ha
afectat, sobretot, pediatria i la sobrecàrrega de l’atenció
primària. Tenint en compte aquestes dades reals es fa evident
que s’ha de fer una passa important perquè l’estiu vinent
aquesta situació no es torni a produir o almanco es pugui
millorar, perquè evidentment també és difícil que es pugui
arreglar tot.

Entenem que el que demana aquesta proposició no de llei
és un pla d’ordenació de recursos humans, un estudi que podria
ajudar a solucionar part d’aquest problema. Nosaltres,
evidentment, estam a favor que se cerquin maneres d’arreglar
aquesta manca de personal, tant sigui a l’hivern com a l’estiu,
i creim que aquesta via, la d’entrar a valorar una pròrroga
voluntària de l’edat de jubilació, és una bona manera de fer-ho.

Per tant, ho votarem a favor. De totes maneres, jo també
crec que amb la proposició en cap cas no s’ordena que s’hagi
de fer sinó que s’evidencia que és convenient, per tant,
s’haurien de tenir en compte especialment els metges de família
i els pediatres. Ho entenem així. Per tant, tendrà el nostre
suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo tenc molta poca cosa a afegir,
en realitat crec que el Sr. Antoni Reus ha fet una exposició
bastant completa. Jo voldria fer èmfasi sobretot en el tema
d’analitzar, i no tant pel que ha passat aquest estiu, sinó
analitzar quines són les especialitats amb menys demanda i per
què i actuar en conseqüència. Sí que és cert que pot ser que
medicina de capçalera en el moment del MIR no és
l’especialitat més demanada i caldria per què, si és per un tema
de prestigi, si és per un tema d’horaris, si és per un tema de
salari, no ho sé. Ara estic rallant sense saber-ho exactament. El
meu serà no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros también apoyaremos esta
propuesta. Hoy en Baleares se jubila forzosamente a los
médicos a los 65 años y, de hecho, el ib-salut ha tenido que
reincorporar a sus plazas de estatutarios e indemnizar a todos
los médicos que habiéndoles obligado a jubilarse a los 65 años
han denunciado ante los tribunales esta decisión y han sido
amparados en las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares que ha resuelto anular todos los planes de recursos
humanos redactados por el ib-salut para tal fin. De hecho, ha
anulado los planes de recursos humanos y ordenación de 2009,
2010 y 2012 que hablaban sobre esto ya que no se
corresponden con el estatuto marco. 

Nosotros creemos que esta jubilación, como dice el
estatuto, se puede ampliar hasta 70 años. Creemos que todos
estos planes se han hecho con una finalidad única, que era
jubilar a todos los médicos a los 65 años para conseguir los
objetivos de ahorrarse mucho dinero, pues los médicos que
ejercen a los 65 años acumulan trienios, carrera profesional,
seguramente han obtenido una jefatura y por lo tanto tienen
mayor responsabilidad y mayor sueldo, mientras que se
substituyen por médicos más jóvenes, con honorarios más bajos
y sin tener, pues eso, la consideración que los médicos que se
jubilan forzosamente a los 65 años pues son profesionales que
tienen, que están en perfectas condiciones físicas y psíquicas y
que pueden seguir ejerciendo la profesión pues aportan
conocimiento, competencia y experiencia, y eso redunda en el
paciente.

También comentar que estos nuevos contractos de los
médicos más jóvenes que substituyen a los jubilados son en su
mayoría de interinidad y precarios y, bueno, pues también
aportan, como aquel que dice, una especie de sumisión a nivel
profesional porque sino no son renovados. 

Creemos también que este nuevo plan de recursos humanos
debería ser más acorde a la legalidad, es decir, que las
condiciones para incapacitación... si las condiciones
psicofísicas para el desempeño de la función están acreditadas
pues que ya automáticamente se renueve.

Y comentar también que... no entendemos muy bien...,
nosotros creemos que este nuevo plan tiene que ser aplicable a
todas las especialidades, no entendemos muy bien esa
especificidad obligatoria para los médicos de primaria o
pediatría, no sé si será, como han dicho por aquí, por la falta
que hay en Baleares.

Nada más por nuestra parte. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bona tarda a tots, certament al BOIB de
30 de juny de 2012 trobam un acord de govern pel qual
s’aprova aquest pla d’ordenació de 2012 al qual ha fet
referència el diputat Reus, que va nàixer sota el paraigua de la
crisi econòmica i concretament del Decret Llei 5/2012, d’1 de
juny, que va fer retallades ineficients en detriment no només
dels drets dels treballadors, sinó també de tots els ciutadans.

És cert que inicialment existia un pla de 2010 que va ser
anulAlat per aquesta Sentència 997/2011 del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears i tot açò ve emparat amb una
normativa marc superior a aquesta que és la Llei 55/2003, de
16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de Salut, i que efectivament preveu que la jubilació serà
als 65 anys, però que es podrà allargar fins als 70 amb uns
determinats requisits que preveu aquesta llei i que ja s’han dit.

Per tant, ara és benvinguda aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Popular en aquest sentit i que ara demana
aquesta planificació quan realment a l’anterior legislatura es va
desordenar més que ordenar, eliminant gerències com la
d’Atenció Primària a Mallorca i acomiadant més de 1.400
professionals i aquesta és en resum la política de recursos
humans de la passada legislatura.

No és un tema nou, i així s’ha posat també damunt la taula
d’aquest debat, i sabem que tenim una necessitat de metges,
entre 2016 i 2030 es preveu o està previst que es jubilin més de
1.100 metges a les Illes Balears i, per tant, és necessari abordar
aquest tema de manera seriosa. El Servei de Salut, ens consta
que ja està treballant sobre aquest assumpte de la mà dels
representants dels treballadors, és a dir, amb els sindicats a la
mesa sectorial que és on correspon.

Per tant, demanaríem al Sr. Serra que atès que aquesta feina
ja ha començat deixi fer aquesta feina en el termini que faci
falta, és a dir, plantejaríem en aquest punt una esmena in voce
quant a eliminar “que estarà en vigor dins el primer trimestre de
2017", perquè realment, si avui surt aprovada aquesta
proposició no de llei per la pròpia normativa reglamentària
d’aquest parlament el Govern tindria sis mesos per donar
compliment a aquesta proposició no de llei, per tant, deixaríem
el termini processal corresponent en aquest cas sempre que
s’eliminés aquest primer trimestre de 2017. Entenem que
aquests terminis imperatius no ajudarien en aquesta negociació
que s’està duent a terme per abordar aquest problema tan
important. 

Crec que ha quedat palès que preocupa a aquest govern
l’estabilitat i la qualitat de la feina dels metges, per tant, ja han
començat a reactivar les ofertes públiques d’ocupació,
igualment hi ha la borsa única que fa possible també la
contractació estable i en qualsevol cas s’haurà de plantejar
aquest perllongament de la vida laboral dels metges amb uns
requisits concrets i entre ells quan el servei així ho faci
necessari.

Ens podem fixar en altres comunitats autònomes, per
exemple, hi ha plans en aquest sentit, Andalusia, Castella i
Lleó, Castella-La Manxa o Madrid com a exemples.

El Pla d’organització dels recursos humans ha de ser un
instrument necessari per millorar, reforçar, actualitzar i
equilibrar les plantilles assistencials mèdiques de la comunitat
autònoma en els seus diferents segments i especialitats des de
la perspectiva de l’evolució de la demanda dels pacients de
Balears i les previsions de futur.

Entenem que el Servei de Salut de les Illes Balears aplica en
criteri general les normes de la jubilació previstes per al
personal estatutari, que són els 65 anys, amb les excepcions
previstes a la llei; i finalment aquest Pla d’ordenació dels
recursos humans s’haurà d’actualitzar a la mesa sectorial per
adaptar-se a la normativa laboral de l’Estat, com és la
circumstància ara mateix que també tenim d’ampliar aquesta
edat de jubilació fins als 67 anys, quan això sigui obligatori.

Entenem, com han dit alguns portaveus que m’han precedit,
que no és de rebut que el Parlament digui que obligatòriament
s’hauran d’incloure metges de família i pediatres, que és la
darrera part de la seva proposició, i en aquest cas també perquè
es pugui prendre en consideració li formularíem una altra
esmena in voce de suprimir aquesta part, perquè si bé és cert
que hi ha una mancança important d’aquestes especialitats, per
dir-ho d’alguna manera, tot dependrà d’aquestes negociacions
que es duguin a la mesa sectorial i de les conclusions a les
quals s’arribi després d’estudiar la situació concreta que tenim.
Per tant, si és necessari incloure metges de família i pediatres,
s’hi inclouran.

Bé, fetes les esmenes només afegir... açò, quant a la
intervenció de la portaveu de Podemos, és ver que el desitjable
serien... moltes coses, ell ho ha explicat, però realment aquesta
proposició no de llei se centra en aquest pla en aquest pla
d’ordenació, que creim que ara és necessari tenir-lo, i tenim
coneixement que ja s’hi està fent feina. 

En qualsevol cas les propostes que ha posat damunt la taula
creim que es podrien estudiar però que no serien objecte
d’aquesta proposició no de llei, i com també ha recordat el Sr.
Reus és ver que quan hi va haver la modificació de la Llei de
funció pública mitjançant la Llei 9/2016 ja es va preveure,
mitjançant la incorporació d’una esmena d’El Pi, aquesta
prolongació, diguéssim, excepcional de la vida laboral dels
funcionaris, en aquest cas seria del personal estatutari. Res més,
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. I ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant. Sr. Serra, quan vulgui.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No sorprenen ja les intervencions de
la portaveu del PSOE, que diu primer un protocol d’entrada a
la intervenció en què sol repetir les mateixes dades sempre
quant a la situació de l’anterior legislatura, sense fer constar la
situació econòmica de crisi en què ens va deixar, en part, com
a responsabilitat el govern socialista anterior. Per tant cada
volta que es comenti aquesta situació de determinades
situacions que poden afectar les propostes que vagi presentant
el Partit Popular també els recordarà la situació de crisi en què
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estava l’Estat espanyol i en què estava aquesta comunitat
autònoma després de passar per damunt la seva gestió, no
únicament atribuïble a la seva gestió, lògicament, però en part
sí. Per tant, d’aquest fet, considerar que es pot plantejar com a
ridícula aquesta proposta i que llavors m’acaba demanant
esmenes i possibilitat de transaccionar coses, no ho sé, crec que
té un protocol d’actuació i l’ha de dir, i llavors ja entra a un
altre concepte, a intentar anar per les bones, a mirar de salvar
un poc els mobles i tal, però l’entradeta sempre és bona, i parla,
com he dit moltes vegades, de l’objectivitat de la persona
portaveu en aquests casos.

Sigui com sigui, bé, sí, hi ha hagut altres arguments quant
al fet que ja hi havia un pla de recursos humans, que
possiblement estigués en vigor, que no hi estigués... Mirin,
quan es fan aquestes propostes ja s’intenta haver trillat un poc
el tema, i abans de fer aquesta proposta aquest diputat que els
parla ja va fer una pregunta per escrit a la conselleria, i quan
l’escrit de la conselleria em diu que el Servei de Salut tramitarà
un pla d’ordenació de recursos humans, davant el dubte que jo
tenia també de si el consideraven en vigor o no el consideraven
en vigor, interpret amb aquesta resposta de futur que no hi ha
un pla de recursos humans, o que almenys ells no consideren
que això estigui en vigor. Per tant hi torna a haver una
discordança entre el grup parlamentari o els grups
parlamentaris que donen suport al Govern i el mateix govern
quant a les contestacions a l’oposició, perquè la contestació que
ens va donar a nosaltres la conselleria, firmada per la mateixa
consellera, és que el Servei de Salut tramitarà un pla
d’ordenació de recursos humans en el qual es recullin les
diferents situacions que permetin prorrogar l’edat obligatòria
de jubilació, entre cometes, a 65 anys; una d’elles serà la falta
de reposició de determinades especialitats mèdiques, de
determinades especialitats mèdiques. És a dir, quan es contesta
“determinades especialitats mèdiques” és que ja se sap quines
especialitats mèdiques o s’intueix quines són les especialitats
mèdiques. Lògicament, a la vista del que va passar aquest estiu,
el Partit Popular considera que una d’aquestes especialitats
mèdiques, o totes aquestes especialitats mèdiques que podem
ser afectades principalment per aquest pla de recursos humans,
són els metges de família i els pediatres, que és precisament per
aquesta raó que nosaltres incloem aquestes dues especialitats.

Per tant passam d’una situació en què se’ns ha criticat
perquè hi havia una situació de determinada crisi que va
comportar una sèrie de mesures, a una situació en què
teòricament hi havia sous, almenys hi havia 70 milions més de
sous dedicats a la conselleria i molts més sous a Atenció
Primària que l’anterior legislatura, i ha passat el que ha passat
des de desembre, amb l’ampliació de dues hores i mitja més les
tardes als centres de salut. Per tant alguna cosa no ha funcionat
bé. Idò entre tots posem alguna mesura per intentar que això es
pugui trampejar d’una altra manera, i aquesta és una de les
formes amb les quals intentam, a través de negociació,
lògicament, a través de parlar amb els sindicats, mirar que
s’adaptin i que aquest pla de recursos humans sigui una sortida,
una més de les que hi pot haver a la falta de personal que hi ha
hagut des que es varen augmentar els horaris dels centres de
salut dues hores i mitja més a les tardes.

Quant a les esmenes, ja entrant al tema, bé, jo demanaria un
recés de tres minuts, perquè estaríem d’acord a eliminar allò de

2017, i veuríem possibilitat de veure com redactam el tema de
metges i pediatres, perquè realment és una evidència, és una
evidència que el que ha faltat més és..., i no parlam de
radiòlegs, tampoc, podríem haver inclòs els radiòlegs, també,
radiòlegs també en fan falta; no ho hem inclòs, però és una
evidència que metges de família i pediatres han faltat. Per tant
si podem posar una redacció un poc menys contundent, com
que es valori especialment en metges de família i pediatres, idò
jo estaria d’acord a acceptar les esmenes que s’han dit per part
de la representant del PSOE.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Idò atenent la solAlicitud fem un
recés de tres minuts.

EL SR. PRESIDENT:

...a efectes formals, abans de procedir a la votació, si ens
vol dir com queda.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo abans de res volia agrair el
suport dels grups que ho han fet abans d’acceptar les esmenes,
i agrair la predisposició de la resta de grups una vegada hem
introduït les esmenes, i aquesta proposició quedaria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de Salut a
tramitar un pla d’ordenació de recursos humans en el qual es
recullin les diferents situacions que permetin prorrogar l’edat
obligatòria de jubilació a 65 anys; una d’elles serà valorar
especialment determinades especialitats mèdiques, com metges
de família i pediatres”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò procedim a la votació. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

Per tant tenim 9 vots a favor i 2 en contra. 10, 10 vots a
favor i 2 en contra.

Per tant la Proposició no de llei RGE 11990/16 queda
aprovada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11999/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Instrucció núm.
9/2011, de 23 de desembre, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, relativa a l'expedició i el règim
d'ús de la targeta sanitària individual.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 11999/16, també del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del director
general del Servei de Salut, relativa a l’expedició i al règim
d’ús de la targeta sanitària individual, i per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Serra, per un temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La targeta sanitària individual és el
document que acredita el dret a l’assistència sanitària del
Sistema Nacional de Salut i que permet l’accés als serveis
sanitaris establerts a la cartera de serveis comuns del sistema
nacional de salut i a les prestacions addicionals que el sistema
sanitari públic de les Illes Balears garanteix a les persones
residents en aquesta comunitat.

Aquesta instrucció estableix els criteris d’actuació en
relació amb el procediment d’emissió i el règim d’ús de la
targeta sanitària individual en l’àmbit de les Illes Balears. La
targeta sanitària individual és el document administratiu,
nominatiu i intransferible que identifica cada persona resident
a les Illes Balears com a usuària del Servei de Salut d’aquesta
comunitat, i acredita el seu dret d’accés a les prestacions
sanitàries i farmacèutiques compreses a la seva cartera de
serveis. Com a requisit per accedir a les prestacions d’atenció
sanitària pública i farmacèutica tenen el deure d’obtenir la
targeta sanitària individual totes les persones residents que
tenguin reconegut el dret a l’assistència sanitària per mitjà de
qualsevol títol jurídic. 

A altres efectes d’aquesta instrucció es consideren persones
residents les següents, entre d’altres: les persones que estiguin
empadronades a qualsevol municipi de les Illes Balears. Vist el
fet que s’han produït casos en què determinades persones
residents a les Illes Balears han hagut de canviar el seu domicili
por motius d’estudis, de treball, o bé s’han produït
desplaçaments temporals, els quals són titulars de la targeta
sanitària empadronats a altres municipis de les Illes Balears, en
el moment en què han hagut de desplaçar-se a una altra illa
s’han vist obligats a empadronar-se al municipi en què viuran
temporalment per poder ser atesos tant en l’àmbit de l’Atenció
Primària com en el de l’atenció especialitzada, el que ha
provocat així una tramitació innecessària, i sens dubte de llarga
durada, donat que entre que se solAlicita l’empadronament i
s’obté el certificat de registre hi pot haver una demora de més
o menys un mes, aproximadament, d’espera, el que suposa un
major retard perquè aquesta persona pugui ser atesa pels
metges d’atenció primària o especialitzada, ja que únicament
poden ser atesos entrant per urgències, el que suposa que
aquests no poden receptar determinats medicaments al pacient
ni assignar-li cap tipus de metge especialista, si no és el seu
metge de capçalera.

Tot això provoca que no tengui cap sentit el que disposa
aquesta instrucció sobre l’ús de la targeta sanitària per residents
de les Illes Balears, ja que entra en una evident contradicció
amb el que recull la Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears,
els diferents decrets d’aquesta àrea i, sens dubte, amb la citada
instrucció 9/2011, de 23 de desembre, del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears sobre l’expedició, i el seu
règim d’ús, de la targeta sanitària individual, pel fet que aquesta
en cap moment no parla de la necessitat d’empadronament per
canvi de domicili a la mateixa comunitat, sinó únicament de
residir a un municipi de les Balears.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei: El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears perquè s’especifiqui

clarament a la Instrucció núm. 9/2011 que no és necessari
l’empadronament, sinó que sigui suficient acreditar mitjançant
un contracte d’arrendament el nou domicili objecte del
desplaçament provisional, ja sigui d’estudis, motius laborals o
bé sigui per motius personals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Començam el torn de fixació de
posicions, i per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula la Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. En un principi no enteníem molt bé
a què feia referència aquesta PNL, perquè pensàvem que
simplement pel fer d’estar empadronat tu tens tot el dret a ser
atès per un metge; si això et repercutirà a no poder assignar-te
un especialista o no poder derivar-te a un especialista, entenc
ara l’objectiu d’aquesta PNL, i en un principi sí que donaríem
suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, a nosaltres també en principi ens ha sobtat un poc la
proposta, perquè... no sé si la proposta que fa resol el problema
que pretén resoldre. Per una banda nosaltres entenem que
l’empadronament és una obligació, és una obligació a les lleis
estatals, i per tant entenem que no hi ha d’haver cap problema
que per expedir la targeta sanitària s’hagi d’estar empadronat.
Aquí ens planteja el problema de quan una persona es trasllada
dins el mateix territori de les Illes Balears; en qualsevol cas
haurà d’estar empadronada a qualque banda, o al lloc d’origen
o al lloc de destí, per tant per obtenir la targeta en principi no
hi ha d’haver cap problema.

El problema és el metge que se li assigna, i aquí no seria
tant l’expedició de la targeta com la modificació de la targeta,
que quan una persona es trasllada està obligada a comunicar-
ho, i seria per aquest trasllat temporal -(...) el que està previst
al punt 4.2 de la instrucció- que no faria falta potser
l’empadronament si és per a un període curt. Però entenc que
la solució no és que no sigui necessari empadronar-se, quan
estar empadronat és una obligació; i si a més el trasllat és per
més de sis mesos existeix l’obligació d’empadronar-se, perquè
una persona ha d’estar empadronada allà on resideix la meitat
de dies de l’any més un.

Per tant no acabam de veure clara la proposta, que la
solució sigui modificar aquesta instrucció dient que no és
necessari l’empadronament per expedir la targeta. Nosaltres
creim que per expedir la targeta és necessari l’empadronament,
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que tampoc la solució és aportar un contracte d’arrendament,
perquè si una persona es desplaça temporalment a ca un oncle
seu, per dir-ho..., no tendrà contracte d’arrendament. Vull dir...,
no acabam de veure que aquesta proposta sigui la solució. 

En tot cas sí que el que es podria dir és que les persones
tenguin..., però això és una altra part, no entraria dins aqueixa
instrucció, que a una persona se li pugui canviar temporalment
el metge de capçalera, però no l’expedició de la targeta. Per a
l’expedició de la targeta es necessita l’empadronament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, en principi
creim que aquesta proposició no de llei planteja un problema
molt concret en tema de burocràcia. Encara avui la paperassa
comporta moltes molèsties als ciutadans i pensam que aquestes
s’han d’anar detectant per posar-hi remei.

En aquest cas no parlam només de fer cues, d’esperar un
tràmit sense més conseqüències, sinó que estam parlant d’un
efecte en temes de salut. Jo també he de ser sincera i li dic,
entenc que una mateixa persona pel fet que sigui illenca i tengui
una residència establerta a qualsevol poble en què estigui
empadronat, és el canvi d’empadronament com bé ha dit el Sr.
Reus, el que suposaria el canvi de metge. No és necessari el
canvi d’empadronament per tenir un altre metge.

Clar, jo no sé si en segones quines circumstàncies, on
temporalment per ventura no és necessari o no es plantegen fer
un canvi si és un termini de mig any, de 9 mesos, moltes
vegades passa amb els professors que se’n van a altres illes i
això, jo supòs que quan van a una urgència, estan atesos i no hi
ha problemes perquè no estiguin empadronat en el lloc perquè
tenguin metge. 

Per tant, com que no m’ha quedat massa clar, en principi
ens hi abstendríem i si ens ho acaba d’aclarir, evidentment
donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també m’uniré a aquesta
sensació de no entendre del tot. Jo sí que hi ha punt però que hi
coincidesc. És a dir, jo crec que aquesta problemàtica existeix
però sobretot amb els estudiants. És cert, vull dir els estudiants
de Menorca, d’Eivissa i Formentera van i vénen, van i vénen,
i potser no es volen acabar d’empadronar-se per qüestions
familiars o personals.

Un altre supòsit és la gent que es desplaça per qüestions
laborals, que jo crec que a la llarga els convé més empadronar-
se, menys, i ara faré relació a la Sra. Sureda, als professors, que
també poden estar 6 mesos a Menorca, 3 mesos a Formentera,
l’any que ve seran a Mallorca, d’aquí dos dies seran a una altra
banda. Llavors, i ho dic sincerament, jo si fos..., el tema dels
estudiants ho tenc claríssim, que si hagués de bastar, home,
potser que estigués ben detallat el tema del contracte de
lloguer, o el que sigui, que no es puguin fer també trampes
absurdes. I per a segons quines professions també. 

Em sembla que no acab de deixar molt aclarit el meu
posicionament. Jo faig èmfasi en el tema d’estudiants i
professors sobretot i continuaré escoltant i a veure si m’acab de
decidir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Nosotros sí que apoyaremos esta
proposición. Es cierto que es un problema que tienen los
estudiantes y que tienen muchos profesores interinos y
realmente es una manera de abordar este problema que no
estaba resuelto y se quedaba siempre en el aire. Y lo
apoyaremos porque veo que es una solución.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista la
Sra. Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc volia dir que
ens hem donat compte que aquesta proposició no de llei venia
signada per la diputada Sra. Sugrañes, a la qual li desitjam una
prompta recuperació i que pugui tornar prest en aquesta
comissió.

I per tant, Sr. Serra, vostè m’haurà de permetre que digui
que aquesta instrucció va ser feta pel Govern del Partit Popular,
per un director general, que per cert com a tal només va viure
3 mesos i pel que es veu, es va lluir, perquè si ara el Grup
Parlamentari Popular vol esmenar dita instrucció de forma
errònia, com seguidament explicaré, però el més greu de tot és
que dita instrucció regulà també la taxa de 10 euros per emetre
la targeta sanitària, taxa que aquest govern actual ha suprimit
i per tant, no podem deixar de passar aquesta ocasió per fer
referència a què el Partit Popular posa taxes i copagaments a la
sanitat pública i ara el govern actual els ha de llevar.

Entorn d’açò ara ens plantegen damunt d’aquesta instrucció
de 2011, un invent jurídic ben curiós. La Llei de salut diu que
tots els ciutadans tenim llibertat d’elecció de metge i el decret
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que ho regula també ho diu. I és clar que s’ha de menester un
mínim de seguretat jurídica, tant per a la ciutadania, com per a
la pròpia administració per poder fer palès i per poder garantir
aquest dret de lliure elecció de metge.

El padró municipal és un registre administratiu que acredita
la residència i el domicili dels veïns a tots els efectes
administratius. La inscripció en el padró municipal és un
requisit obligatori i certament qui alguna vegada ha hagut de fer
un canvi d’empadronament no és un tràmit que duri en el
temps..., si tens els papers que et demanen i els requisits que et
demanen, és una qüestió de dies, fins i tot d’hores de poder fer
aquest canvi d’empadronament. Per tant, no veim que sigui el
problema que realment es posa damunt la taula en aquesta
proposició no de llei.

Si passam a la pròpia instrucció 9/2011 tenim una primera
opció que és aquest empadronament, una segona opció que és
que si no estàs empadronat, però fa més de 6 mesos que vius en
el mateix municipi pots obtenir aquesta targeta sanitària. I hi ha
una tercera opció que és cert que no és mobilitat entre
municipis de la mateixa comunitat, però sí parla de persones
desplaçades, i aquestes persones desplaçades, segons l’article
4.2 a què ha fet referència també el diputat Reus, seran incloses
dins la quota mitjana d’atenció primària corresponent del seu
lloc de residència temporal durant un període inicial de 3 mesos
que es pot renovar 3 mesos més dins de l’any natural. Per tant,
tornam estar en el tempus dels 6 mesos, si una persona fa més
de 6 mesos a un mateix municipi, podrà accedir a aquesta
targeta sanitària perquè se la considerarà, encara que no estigui
empadronada, com a resident en aquell lloc.

Clar, després ens crida molt l’atenció els requisits que
demana aquesta proposició no de llei. Ens parla de contracte de
lloguer. Diu: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears que s’especifiqui clarament a la instrucció
núm. 9/2011, que no és necessari l’empadronament”. Aquí
trobam ja el primer error, perquè no és necessari, o sí. Entenem
que és suficientment important perquè és la seguretat jurídica.
“Sinó que sigui suficient en acreditar mitjançant un contracte
d’arrendament del nou domicili objecte del desplaçament
provisional, ja sigui per estudis, motius laborals, o bé ja sigui
per motius personals”. Bé, entenc que algunes persones que es
desplacen provisionalment a un altre municipi sí que empraran
la fórmula del lloguer, però n’hi haurà moltes altres que no.
Poden viure a ca uns amics, poden estar a una residència,
poden estar a un hotel, poden viure a ca uns familiars, poden
viure en una situació precària, jurídicament parlant, és a dir,
que ocupin un immoble però sense pagar renta, que ja no seria
contracte de lloguer. Hi ha moltes fórmules.

Per tant, entenem que no està molt depurada aquesta
solAlicitud que es fa a la proposició no de llei. No sé, bastaria
que en el perfil de Facebook diguéssim que vivim en un lloc
determinat perquè ens donin aquesta assistència sanitària? Ja sé
que és dur a l’extrem tot açò, però realment la proposició no de
llei diu el que diu, diu “acreditar mitjançant un contracte
d’arrendament”. Per tant, no ho podem acceptar de cap manera.

I simplement volia fer una referència i precisament perquè
m’he fixat que firmava aquesta proposició no de llei la diputada
Sugrañes, ella ara mateix és batlessa de l’Ajuntament d’Alaior

i m’he descarregat de la plana web de l’Ajuntament d’Alaior
els requisits de l’empadronament municipal i precisament diu
açò: “El padró municipal és el registre administratiu que
acredita la residència i el domicili dels veïns a tots els efectes
administratius. La inscripció en el padró municipal és un
requisit obligatori”. I després diu: “el que visqui a més d’un
municipi, -és a dir, vius normalment a un i temporalment a un
altre-, s’ha d’inscriure en el municipi on visqui més temps
durant l’any”. Jo crec que està molt clar. I després, bé, parla de
què el padró municipal proporciona diferents acreditacions,
certificats d’empadronament, certificat de convivència,
certificat de residència per viatjar. Els tràmits que s’han de dur.
Fins i tot sí que a l’Ajuntament d’Alaior es preveu que una
persona pugui viure a un habitatge en propietat, a un habitatge
de lloguer, o altres casos que preveu l’ajuntament i no preveu
la proposició no de llei.

Per tant, per tot allò que hem dit, en resum la seguretat
jurídica i el compliment de la Llei de sanitat i del reglament que
donen aquest dret a triar el metge de família, entenem que
forçosament ens ha de dur a rebutjar aquesta proposició no de
llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant. Sr. Serra per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, una vegada més la representant
del PSOE no acaba de veure el problema i és rar perquè una
persona que és portaveu i que resideix a una illa menor, que no
sigui capaç de centrar el problema i donar-li una situació i
s’embarranqui en problemes de seguretat jurídica, en temes
d’invent jurídic o que tots els tràmits s’han de fer o que estam
exagerant i que de passada parli de les taxes del Partit Popular,
bé, jo crec que tot això són excuses per intentar sortir-ne i no
sé per què en vol sortir perquè realment, efectivament, aquesta
és una proposta de la diputada Misericòrdia Sugrañes, una
vegada haver recollit la demanda d’un grup d’estudiants que
precisament li varen exposar aquesta problemàtica. Jo li puc
assegurar que aquesta problemàtica existeix i existeix... estam
parlant dels estudiants que se’n van a la península a estudiar,
però allà no hi podem arribar, allà les coses són com són, tant
de bo poguéssim canviar-ho d’alguna manera, però el problema
és que existeix dins la nostra comunitat. No estam parlant que
s’està dient als nostres alAlots que no tendran metge ni atenció
especialitzada, no, no, el plantejament no és aquest, aquesta és
una proposta molt constructiva en la qual estam oberts a
qualsevol tipus de pacte. L’únic que hem de saber és, ho volem
solucionar o no ho volem solucionar? Tenim un problema o no
tenim un problema? Primera passa per resoldre un problema és
sempre reconèixer-lo. És veritat que es tarda molt de temps
quan un alAlot comença a fer la tramitació per un canvi de
domicili, idò, té assignat un metge, i això genera preocupació
als familiars que estan separat d’ell no per cent quilòmetres
sinó per un braç de mar.
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Per tant, pens que s’ha de ser un poc més constructiu,
intentar mirar si la redacció es pensa que no és correcta o que
podem fer-la d’una altra manera, idò, mirem entre tots de
solucionar-ho, però reconeguem aquest problema, reconeguem
que hi ha aquest problema, reconeguem aquest problema a
determinats colAlectius. Si aquí es considera que hi ha
colAlectius citats que tal vegada no tenen tanta repercussió
d’això o que es pot solucionar d’una altra manera, idò, facem-
ho, i si hem de limitar estudiants, idò, crec que ja serà una
passa.

Pens que aquesta proposta es va escriure per part de la
diputada Misericòrdia Sugrañes d’una forma molt constructiva
i que pensam que allò que intentam és que es donin solucions
i no posar entrebancs, com ha fet també el representant de MÉS
per Mallorca, en comptes de donar alguna sortida, idò, bé, s’ha
d’intentar reconèixer el problema. Si no ens donen sortides vol
dir que el problema no es reconeix i jo pens que el problema
existeix. 

Per tant, agraïm als representants dels grups que m’han
precedit o que han parlat i s’han posicionat a favor, i demanam
a la resta dels grups que recapacitin o que es replantegin un poc
el sentit del vot perquè és una proposta absolutament
constructiva, no polititzada i que no té cap tipus d’efecte més
que intentar solucionar un problema que existeix, un problema
que existeix. Res més.

Gràcies, Sr. President. 

Sr. President, demanaríem un recés de cinc minuts per
intentar consensuar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Serra. 

(Pausa)

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President, per la seva benevolència. I como
decíamos ayer, crec que hem arribat a una conclusió respecte
del text que podria anar bé i que focalitza el que havíem volgut
expressar amb aquesta proposició no de llei. Quedaria de la
següent manera, és un text que està consensuat i quedaria així:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar una solució per poder assignar un metge de
capçalera al seu lloc de residència temporal simplificant la
situació administrativa actual i sense perdre el metge de
capçalera del lloc d’empadronament”.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Votam. Unanimitat? Entenc per les seves paraules que hi ha
unanimitat i ho podríem aprovar per assentiment.

No havent-hi més assumptes a tractar, donam per aixecada
la sessió.
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