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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix
qualque substitució.

Idò passam al punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1674/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
redefinició del model assistencial de drogodependències a la
comunitat autònoma de les Illes Balears; i la RGE núm.
1675/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de fidelització del personal de l’ib-salut.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1674/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redefinició del
model assistencial de drogodependències a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Començam amb la primera proposició no de llei, 1674/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a redefinició del model
assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i per defensar-la té la paraula la Sra. Tania
Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, a la Comissió
de Salut de 16 de març de l’any passat es va presentar una
proposició no de llei que començava explicant que centres
d’atenció a drogodependències són centres considerats com a
recursos especialitzats en el tractament de toxicomanies, però
alguns d’aquests centres depenen d’institucions sense
competència en salut, i a més mantenen el servei bàsicament a
costa del seu pressupost, perquè generalment l’aportació del
Govern és a través de convenis i mal finançats. Es va prendre
l’acord per unanimitat que el Parlament de les Illes Balears
constata la situació de desigualtat que es manté des de fa any i
la necessitat de redefinir dins 2016 el model assistencial de la
drogodependència a la nostra comunitat. 

La consellera de Salut, la Sra. Patricia Gómez, el novembre
de 2015 va reconèixer la competència autonòmica d’aquesta
prestació, i va assegurar que s’estava estudiant integrar el
funcionament dels centres d’atenció a drogodependències a
través d’Atenció Primària, per dependre directament de l’ib-
salut. A pesar que la proposta es va aprovar per unanimitat,
aquesta redefinició del model assistencial no s’ha realitzat ni
s’ha informat que s’hi estigués treballant, i és pel que volem
insistir, sobretot perquè va ser un acord pres per unanimitat de
tots els que avui som aquí. De fet era una proposta
transaccionada per tots els grups, però que, com dic, s’ha
incomplit.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei. El primer punt: el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè abans que finalitzi l’any 2016 assumeixi tots els
centres d’atenció a drogodependències d’aquesta comunitat
autònoma que actualment depenen d’altres institucions. Segon
punt: el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el projecte dels pressupostos generals

de la comunitat autònoma de les Illes previst per al 2018 es doti
una partida específica per tal d’assumir tots els centres
d’atenció a drogodependències de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. S’ha presentat, conjuntament pels
grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, l’esmena RGE núm. 2323/17, i
per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bona tarda a tots i totes. Efectivament,
com ha dit la portaveu del Grup Popular, la Proposició no de
llei 3204/2016, del Grup Parlamentari Popular, es va debatre en
aquesta mateixa comissió el passat 16 de març, i sobre aquesta
mateixa qüestió, i va ser aprovada per unanimitat, però va ser
aprovada per unanimitat amb la incorporació de les esmenes
presentades conjuntament pels grups del pacte, que ompliren de
contingut aquella iniciativa originària, ja que com llavors va
reconèixer el Sr. Serra, la gestió del personal no és gens fàcil en
aquests casos, i no puc compartir amb la Sra. Marí que s’hagi
incomplert aquella proposició no de llei aprovada per
unanimitat.

Aquest matí, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, a la
qual he pogut assistir, la Sra. Cabrer pretenia que MÉS per
Menorca retiràs una proposició no de llei que defensava... molt
similar a una proposició no de llei que anteriorment havia
presentat el Grup Popular. Doncs bé, aquí podríem demanar el
mateix, podríem demanar que es retirés aquesta proposició no
de llei perquè ve a reiterar, com ja ha reconegut la seva
portaveu, una que es va aprovar per unanimitat, i encara amb
més motiu, perquè la presenta el mateix grup que va presentar
llavors la primera iniciativa.

En aquest cas, Sra. Marí, sí que li acceptarem el termini;
anteriorment no l’havíem acceptat. Els termes de debat entenc
que no varien gaire dels que ja vam tenir el mes de març de
2016. La situació dels actuals CAD no és nova i ve ja de fa
anys enrere. Aquest tema va ser objecte de tractament d’una
pregunta oral, a la qual també s’ha fet referència, dia 17 de
novembre, i jo no interpretaré les paraules de la consellera, sinó
que les llegiré literalment; ja ho vaig fer també a l’anterior
comissió. Va dir que “quan em demano per què no s’ha
solucionat, a més d’una manca de voluntat política que
probablement hi hagi, també crec que hi ha un problema
competencial quant al règim laboral. Els consells insulars tenen
un règim laboral funcionarial, i el Servei de Salut, estatutari.
Per tant aquesta pot ser una de les dificultats; li puc dir que
nosaltres tenim voluntat de cercar i trobar solucions efectives
per resoldre aquest tema, perquè efectivament seria un error
només emmarcar-lo en la dispensació de metadona; els CAD,
els centres d’atenció a la drogodependència, fan una important
tasca també de prevenció, de protecció dels drogodependents
i de deshabituació i suport a les persones”. Aquesta va ser la
contesta literal de la consellera, i per tant el posicionament del
Govern respecte d’aquesta qüestió, havent reconegut al Grup
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Popular la dificultat que hi ha en aquest sentit, com he dit
abans, quant al personal pel règim diferent en què està
contractat.

S’ha de tenir en compte que a l’hora de redefinir aquest
servei, que s’hi treballa de manera interdisciplinar des d’una
concepció biopsicosocial de la persona, i són molts factors i
professionals que intervenen en el seu tractament, és important
tenir-ho tot en compte, i no és tan simple el treball de redefinir
un servei ni la seva dimensió en si mateix ni per les qüestions
competencials, tenint en compte, a més, que el model
d’assistència de drogodependències que es va concebre,
podríem dir, fa trenta anys enrere, ha d’evolucionar i s’ha
d’ajustar a la realitat actual.

No puc resistir-me a dir -i ja ho vaig dir també el mes de
març passat- que crec que no és decent per part del Grup
Parlamentari Popular demanar terminis, quan la passada
legislatura no només no es va intentar resoldre aquesta situació
sinó que damunt damunt es va abaixar en quasi un 50% el
pressupost en salut pública, es va malmenar l’atenció primària,
i es va eliminar també, per exemple, la coordinadora de
drogues, de tal manera que una sola persona duia la
coordinació de drogues i de la sida. Per tant presentar ara
aquesta proposició no de llei amb un termini concret i exigint
una partida concreta també en els propers pressupostos ens
sembla que no és decent, però així i tot entenem que s’ha
d’afrontar aquest problema i per tant no ens oposarem a aquest
termini sempre que s’accepti l’esmena que presentam
conjuntament els diferents grups que s’han anomenat abans, el
Grup Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, per tal de reconèixer la feina feta fins ara per
l’actual govern, que no és poca en aquest sentit, començant per
prioritzar precisament l’Atenció Primària.

L’esmena vindria a substituir el punt primer de la
proposició no de llei pel següent redactat, que seria literalment:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les gestions ja iniciades per tal d’integrar
dins Atenció Primària els centres d’atenció a
drogodependències que actualment depenen d’altres
institucions o entitats, i els assumeixi abans que finalitzi l’any
2018".

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Hola, bona tarda. Bé, no puc més que donar suport a
aquesta iniciativa amb les esmenes presentades, i és que hem
presentat al llarg d’aquesta legislatura per reclamar el que ara
estem debatent ara mateix mitjançant diferents iniciatives. De
la mateixa manera que passa al Consell d’Eivissa passa al
Consell de Menorca, i durant anys els consells insulars han
hagut de fer-se càrrec d’unes despeses que no els corresponien,
deixant de banda projectes propis per atendre unes altres de
competència impròpia.

Esperem d’aquesta manera resoldre per una banda el
problema dels consells insulars durant aquesta legislatura en
relació amb l’assumpció d’aquestes competències impròpies i,
per altra banda, també adaptar un model d’assistència de
drogodependència a les circumstàncies actuals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies. Bé nosaltres hem presentat l’esmena
conjuntament amb el Grup Socialista i la resta, MÉS per
Menorca i Podem, perquè entenem també que és un tema
complex en el qual es fa feina. Estam d’acord que s’ha de fer,
és una cosa que no ve d’ara, com deia la Sra. Camps, en tot cas,
el termini proposat “abans que finalitzi l’any 2018" ens sembla
raonable. 

En tot cas, també reiterar que és un tema, és a dir, la
transferència d’aquest tipus de serveis d’una administració a
una altra no és un tema banal, vull dir, hi ha un tema de
personal que és un tema complex. En tot cas, ja que és un tema
que es va debatre en març de 2016, evidentment jo no li he de
dir al Grup Popular què ha de fer ni molt manco, però tal
vegada un suggeriment sí que seria que si es considera que no
s’acompleix una resolució que hi va haver aquí, en el març, tal
vegada s’hagués pogut fer un debat sobre l’acompliment
d’aquesta resolució i la consellera ens hagués donat les
explicacions del que s’havia fet. És tornar a tenir el mateix
debat que ja vàrem tenir o que ja hi va haver en aquesta
comissió.

En tot cas, com ja vàrem donar suport la primera vegada,
reiteram que consideram que sí, que s’ha de fer i que abans que
finalitzi l’any 2018 s’haurien de transferir aquests centres a la
conselleria i integrar-los dins atenció primària. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. És cert que aquesta
proposta ja es va debatre i aprovar el passat mes de març i, com
en aquella ocasió, torn a dir que compartim la visió de la
necessitat de reestructurar aquest servei adequant-lo als temps
actuals. És cert que aquesta situació crea desigualtats que es
mantenen des de fa anys. 

Les tasques dels centres d’atenció a la drogodependència
són de prevenció, de protecció dels drogodependents, de
deshabituació i suport a les persones. Per tant, té sentit integrar-
ho dins atenció primària, el nivell sanitari més proper al
ciutadà.
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L’esmena presentada va en aquest sentit, incorporar els
CAD a aquests centres d’atenció primària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Des d’El Pi
ja vàrem manifestar, el passat 16 de març, en aquesta mateixa
comissió, que estam d’acord amb unificar esforços i recursos
pel que fa als centres d’atenció a drogodependències i la
necessitat de redefinir el model assistencial d’aquesta
comunitat.

També vaig comentar que potser els terminis que
s’indicaven eren un poc agosarats, però finalment es va
acceptar, per unanimitat, una esmena que demanava aquesta
redifinició dins el 2016.

Com molt bé ha dit la Sra. Camps, avui matí jo també hi
era, i pens que tant una com l’altra estan aprovades i que ens
hauríem de repensar bé què aprovam perquè són compromisos
adquirits i que, per norma, el camí a seguir no és haver de
repetir una proposició no de llei, sinó executar i tirar endavant
el que aprovam a les comissions i al Parlament.

Avui es demana que, abans que finalitzi el 2018, en principi
voldríem pensar que no és un brindis al sol i que aquesta
vegada sí que es complirà amb els terminis. De fet, veig que els
grups que donen suport al Govern han presentat una esmena en
aquest sentit i que contemplen que s’assumeixin aquests centres
abans que acabi el 2018. Esperem que sigui així.

Pel que fa al punt 2 també el votarem a favor, perquè és
obvi que si volem que el Govern assumeix els CAD, tot i que
sigui de forma progressiva, s’ha de preparar progressivament,
com molt bé dic, en els següents pressuposts, i si la realitat és
que dins el 2018 no es poden assumir tots que es faci de manera
progressiva, però que sigui real.

Res més a dir, hi votaré a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos también
apoyaremos esta iniciativa que marca un tiempo de
cumplimiento de una iniciativa parlamentaria aprobada por
unanimidad. Consideramos que, de no presupuestarse para el
2018, sinceramente creemos que está aprobación ya quedaría
sin efecto.

Los CAD, como sabemos, son un recurso especializado en
el tratamiento de las toxicomanías, por lo que su
funcionamiento tiene que estar indudablemente incorporado al
ib-salut, sin perjuicio de la labor que en otros aspectos
relacionados con drogodependencia puedan realizar otras
entidades o instituciones. Así funcionan en Palma, que
dependen de atención primaria, de hecho es una competencia
que corresponde a la comunidad autónoma. No así los CAD de
la part forana, Ibiza, Menorca y Formentera que dependen de
los consells insulares y las desigualdades se notan en sus
funcionamientos. 

Creemos que el ib-salut ha de asumir la competencia en
2018, de hecho imagino que ya se lleva estudiando este tema
estos dos años y, por lo tanto, creemos que sí es realizable
dicha asunción de competencia a lo largo de este año que viene.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al grup
proposant fixar posició i assenyalar si accepta l’esmena. Té la
paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair a tots els grups
parlamentaris l’interès i preocupació per aquest tema. 

Sra. Camps, aquesta proposició no de llei no insta el mateix
que la proposició del 2016, aquesta és més específica i
concreta. Sí, s’elaboren convenis, però aquests són insuficients
i deficitaris, el conveni signat a Eivissa era per una quantitat de
125.000 euros quan el consell assumeix unes despeses de
400.000.

Per una altra banda, totes les intervencions i opinions són
iguals de decents i respectables.

El Grup Parlamentari Popular accepta l’esmena de
modificació presentada pels grups que formen el Govern que
afecta el punt primer de la proposició no de llei.

Esperam que aquesta vegada sí s’arriba a materialitzar
l’acord d’aquest parlament i no quedi sense efecte, com les
anteriors iniciatives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Un cop entès que accepten l’esmena de
modificació del punt 1, té dos punts, si volen fem una única
votació del punt 1, amb l’esmena incorporada, i del punt 2. 

Vots a favor d’aquesta proposició no de llei?

No hi ha vots en contra, ni cap abstenció.

Per tant, 12 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
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En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1674/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
redifinició del model assistencial de drogodependències a les
Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1675/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
fidelització del personal de l’ib-salut.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1675/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de fidelització del personal de l’ib-salut. Per a la seva
defensa, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La problemàtica de la falta de
personal a ib-salut, especialment de personal metge, és i ha
estat una de les causes per les quals s’han produït disfuncions
assistencials a ib-salut en aquest darrer any i mig. 

L’increment d’unes hores més en el centre de salut per les
tardes va provocar nombrosos incidents, ja comentats moltes
vegades tant en aquesta comissió con en el Ple, tant en diferents
iniciatives parlamentàries com en els pressuposts i tant entre la
interlocució entre diputats com directament amb la consellera.
Per tant, no repetiré els arguments que es varen emprar. 

Les dues parts amb arguments diferents, però en el que sí
existeix coincidència, encara que no reconeguda, és en la falta
de metges especialistes en medicina de familia. Però no és
aquesta l’única especialitat que falta, també pateixen aquesta
carència especialitats com: pediatria, anestèsia o radiologia,
entre d’altres.

Una de les raons d’aquesta carència és la falta de mesures
de fidelització i dins aquestes les relacionades amb la carestia
de la vida d’aquesta comunitat ocupen un lloc important i
afecten no només aquestes especialitats citades sinó que per
extensió afecten tots els treballadors i empleats que són
destinats a aquestes illes, i que ja ha estat objecte de diferents
iniciatives parlamentàries de suport, i que m’oferesc a fer-ho
també si avui així es proposat, encara que la finalitat d’aquesta
PNL cerca únicament actuar sobre el sector ib-salut, atès que
és competència del Govern.

A la vista del que passa i sabent que tot el que sigui
generalitzar o ampliar suposarà una dispersió de l’efecte que es
persegueix avui. Per tant, vull que quedi clar, no ens oblidam
de les altres problemàtiques d’altres professions de
professionals que han de viure a Eivissa i que vénen aquí a
treballar, sigui fora de temporada o definitiva, però sí que avui
ens centram en ib-salut per les raons que he argumentat
inicialment. I per aquesta raó i no una altra, seguiré centrant-me
en el sector ib-salut, per reforçar-lo amb uns incentius, inclosos
els econòmics, que ja s’apliquen a altres comunitats amb una
problemàtica semblant.

No venim amb aquest argument elaborat pel Grup
Parlamentari Popular únicament, sinó que ha estat a través de
les reunions amb diferents representants dels treballadors d’ib-

salut, els que ens han donat una sèrie de línies i que són les que
nosaltres volem projectar dins aquesta PNL. Aquests
treballadors, aquests representants dels treballadors, ens han
parlat de discriminació salarial, per exemple, a Canàries, les
illes majors tenen incentius econòmics més alts que Mallorca
i a les illes menors, aquest suplement és més alt que a les illes
menors de Balears. I això ho tenim en un exemple, un
document que se’ns va entregar, on per exemple podem
destacar que a  Gran Canària i a Tenerife, el grup A té un
incentiu de 162,78 euros al mes, i a la resta de l’arxipèlag
canari, són 542,51. A Mallorca en canvi, aquests sous són de
92,85, recordem que a Gran Canària i a Tenerife eren 162; i a
Eivissa i a Formentera era de 102,80, parlam que a la resta de
l’arxipèlag canari era de 542. Això per parlar del grup A, A1.

El grup B, B1, a Gran Canària i Tenerife, 117,25; a
Mallorca 74,66, a la resta de l’arxipèlag canari són 390,61; a
Eivissa i Formentera 89,59.

Grups C i C1, a Gran Canària i Tenerife, 94,48; a Mallorca
64,99, a la resta de l’arxipèlag canari 314,67; a Eivissa i
Formentera i a la resta de l’arxipèlag balear, per parlar amb
més propietat, serien 81,85.

Grups D i D2, a Gran Canària i Tenerife, 61,91, a la resta
de l’arxipèlag canari, 206,19; a Mallorca 43,08, recordem els
61,91 de les dues illes grans de Canàries; mentre que la resta de
les Balears, en lloc de 206,19, són 55,37.

I per acabar Grup E i altres professionals, seria a Gran
Canària i Tenerife, 48,90, i a Mallorca, 39,92; a la resta de
l’arxipèlag canari, 162,79; a la resta de l’arxipèlag balear,
54,90.

Per tant, veiem que aquesta doble insularitat suposa un
increment important en el cobrament d’indemnització per
residència, que pretén compensar les dificultats inherents a
aquesta doble insularitat que a la nostra comunitat autònoma es
reflecteix amb molta menor intensitat. Però no parlam
d’inventar res, de fet a Formentera ja existeix aquest plus per
residència, més un plus per anys d’antiguitat amb el qual
s’intenta premiar aquesta permanència en el mateix lloc de
feina a un lloc on és difícil també viure-hi.

Com he dit a la introducció, també va ser un tema parlat
amb els representants sindicals, que es podria aplicar a altres
professions, com Guàrdia Civil, o Policia Nacional, però
parlam d’una competència balear amb problemes del personal
sanitari. Un altre argument que es podria emprar i que de fet es
va parlar en aquestes reunions, era el fet que Balears és a la cua
de la despesa sanitària de les comunitats autònomes i, per tant,
en el camp de targeta sanitària per professional. Per tant,
parlam d’una major feina i una menor fidelització.

Per parlar de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, podem
parlar que Can Misses està funcionant ara mateix amb el 50%
d’anestesistes i radiòlegs. Tot està basat en l’anell radiològic,
que no acaba de funcionar. Què és una bona eina? Sí, però ara
mateix existeixen únicament 2 radiòlegs fent guàrdies a
l’Hospital de Can Misses. També a cardiologia es produeix una
rotació de professionals que va en detriment dels usuaris. Per
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què? Doncs, perquè existeixen ofertes noves fora d’aquesta
comunitat.

Volem ser positius amb aquesta PNL, volem ser
constructius i no volem destrossar tot el que s’ha fet, però
pensam que el que s’ha fet és poc en comparació al que es
podria fer. Podem citar les mesures d’allargar contractes, i és
ver, s’ha fet algun contractes de més mesos per intentar
fidelitzar els professionals objecte d’aquest contracte, però no
són tots els contractes. És a dir, ara mateix aquest allargament
de contractes que ho vàrem veure amb unes altres iniciatives
parlamentàries i que es varen aprovar, es fan, però es fa d’una
forma minoritària.

I per altra part, una altra mesura de fidelització que es va
anunciar per part de la consellera que es faria, parlam de
l’àmbit de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, va ser
habilitar una desena d’habitacions per al personal sanitari al
vell Can Misses. Bé, idò a 24 de gener d’aquest any només n’hi
havia dues d’habitacions habilitades.

Per tant, es fan mesures de fidelització? Sí. Són les
necessàries? No, per la quantia. Per tant, nosaltres valoram
aquestes passes que s’han fet, però crec que estan un poc a
distància del que se cerca, per saber si realment aquestes
mesures són efectives o no.

No és la primera vegada que el Partit Popular s’interessa
per a aquesta situació. El punt 12 del Ple del 27 de setembre del
2016, el debat de política general, vàrem proposar un text que
deia que “el Parlament de les Illes Balears constata la
problemàtica existent, derivada de la manca de personal a gran
part dels centres de salut de la nostra comunitat autònoma i, per
tal motiu, insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla,
per tal de prevenir la manca de personal sanitari, sobretot
metges a Atenció Primària, un pla per prevenir les esperes que
siguin prolongades en els serveis d’urgències hospitalàries i
domiciliàries i a les proves diagnòstiques. I insta el Govern
perquè aquests plans es presentin en el termini de tres mesos
per a àrees de salut, a sindicats i a serveis metges afectats, a fi
de consensuar les actuacions a realitzar.”

Aquesta proposta no va ser acceptada i és per això que, a la
vista de la nova temporada i a la vista de la problemàtica
existent, volem prendre el següent acord, que diu així: “la
Conselleria de Salut proposarà als sindicats d’àmbit sanitari en
aquesta comunitat, en representació d’ib-salut, iniciar
negociacions d’aquestes mesures, incloses les econòmiques,
que suposin una fidelització dels professionals a les diferents
àrees de salut.”

S’han presentat dues esmenes que comentaré també. Una
primera esmena, allà on es parla de què “es continuï avançant”;
com he dit abans, vull que sigui una proposta constructiva i en
aquest sentit, acceptam aquesta frase. I que està també basada
en la proposta del Partit Popular, en el sentit que “aquestes
negociacions avancin a través dels sindicats i representants
sindicals d’aquestes àrees sanitàries”. I per tant, aprovaríem
aquesta esmena i canviaríem el redactat de la PNL, presentada
pel Grup Parlamentari Popular.

Respecte de la segona, bé, jo crec que la segona no és
objecte d’aquesta PNL. Jo a efectes de donar-li més força, he
prescindit de qualsevol altre plantejament que siguin mesures
de fidelització. Aquest debat el podem tenir en qualsevol
moment, però crec que avui per avui no és objecte d’aquesta
PNL i crec que això amplia els objectius d’aquesta PNL i per
tal de no distorsionar-la m’estim més mantenir el redactat, tal
com li hem acceptat en les seves esmenes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. S’han presentat conjuntament pel Grup
Parlamentari Socialista, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca les esmenes RGE núm. 2324/17 i 2325/17. I per a la
defensa d’aquestes esmenes té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. La capacitat que té el Grup Parlamentari
Popular de sorprendre’ns crec que no té límits. Amb una
proposició no de llei de quatre paràgrafs demana al Govern
que, d’acord amb els diferents sindicats, adopti mesures per
fidelitzar els professionals de les diferents àrees de salut, atesa
la problemàtica de la manca de personal a l’ib-salut. I ara en
l’exposició que ens ha fet, agraïm totes les dades que ens ha
facilitat de l’arxipèlag canari, però després acaba dient que vol
circumscriure la seva proposició només mesures de fidelització
i no altres qüestions, com la taxa de reposició, que genera greus
problemes a aquesta comunitat, per cobrir plantilles de
l’administració pública.

Sr. Serra, jo pens que vostès no són simples espectadors,
vostès han estat actors i açò no es pot obviar. Encara que
entenc el seu esforç per obviar-ho i per oblidar-ho. I he donar-li
l’enhorabona perquè ara, segons ens ha dit, sembla que sí que
es reuneixen amb els sindicats, cosa que no van fer a l’anterior
legislatura. I entenc que és una bona notícia.

D’entrada, no podem acceptar que es demani al Govern que
iniciï les negociacions perquè, com el mateix Sr. Serra ha
reconegut, aquestes negociacions ja s’han iniciat i ja s’han
adoptat mesures.

Des del minut u crec que aquest govern... una de les coses
que sí ha fet ha estat negociar amb els agents socials, amb els
sindicats, s’ha assegut amb ells i entenc que és una cosa que,
com he dit abans, no es va fer a l’anterior legislatura
desaprofitant l’oportunitat i la responsabilitat de fer-ho i aquest
govern sí que ha aconseguit grans acords per ajudar a recuperar
l’optimisme dels professionals i la millora dels servei públic
sanitari, ja que potenciar la sanitat pública i creure-hi dur
inherentment l’obligació de dotar la xarxa sanitària amb una
plantilla adient i amb contractes estables, i això ara mateix
també ho impedeix aquesta taxa de reposició.

És clar, el govern anterior va acomiadar 1.400 professionals
sanitaris i aquest govern en un any i mig ha recuperat o ha
incrementat la plantilla en uns 500 professionals, Davant la
situació de precarietat dels contractes que hi havia en l’anterior
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legislatura, en un any s’han fet 955 contractes interins de totes
les categories. S’ha iniciat una oferta pública d’ocupació en
què, amb la convocatòria prevista també per a enguany,
s’oferiran juntament amb la de 2015 prop de 800 places que
permetran consolidar les plantilles i donar estabilitat laboral,
actualment un elevat percentatge de la plantilla és eventual.

Així mateix, s’han signat acords de carrera professional que
han permès reactivar-la, des de gener de 2016 ja cobren carrera
professional... la carrera, els professionals amb més de cinc
anys d’antiguitat, al gener de 2019 s’arribarà al cobrament del
95% de la carrera i aquesta estarà activa des de juny de 2017;
s’han retornat els ajuts socials; s’ha retornat també el 25% de
la paga extra retirada al 2012 i a principis de 2017 es retorna el
següent 25%. 

Igualment s’han signat uns nous acords de borsa de
contractació que permetrà una utilització més àgil i més
equitativa, amb criteris de selecció únics i homogenis que
concilien els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Les mesures de fidelització no són només econòmiques,
sinó que són... igual o més importants altres i s’han de tenir en
compte factors com el cost de la vida a les Illes, tant a Mallorca
com a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca per aquesta
doble insularitat a què ha fet referència el Sr. Serra, les
comunicacions també són importants, l’aïllament professional,
fins ara tampoc no teníem facultat de medecina i el temps,
també.

El Servei de Salut fa feina amb mesures transversals com
les de reconeixement professional i carrera professional, de
posar a l’abast la tecnologia i formació adient i els recursos
adients entre d’altres.

La Mesa Sectorial de Sanitat ha acordat al llarg d’aquesta
legislatura importants millores que fan referència a la carrera
professional, a l’efecte d’aclarir, harmonitzar, actualitzar i
compendiar en un únic text els projectes aplicables, s’aprovà
per aquesta mesa sectorial un text consolidat sobre el sistema
de promoció, desenvolupament i carrera professional del
personal estatutari que depèn del Servei de Salut.

Per aquests motius, presentam dues esmenes a aquesta
proposició no de llei, que en si mateixa creiem que no es pot
aprovar perquè, com ha reconegut el mateix portaveu del Grup
Popular, ja es fa feina i no s’han d’iniciar aquestes
negociacions, sinó continuar negociant. Per tant, la primera
esmena queda defensada en els seus termes i ja ha comentat el
Sr. Serra que s’accepta.

Quant a la segona esmena hi una errada aritmètica, posa
“9.1 ter”, hauria de dir “9.1 bis”, òbviament, perquè només hi
ha dues esmenes i el seu text literal és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern d’Espanya a eliminar la taxa de
reposició que impedeix convocar més places”. Crec que poder
convocar més places i tenir estabilitat en la feina és una de les
mesures de fidelització no només econòmiques, sinó una més,
com és l’estabilitat que s’ha de tenir i compte i, per tant, no
crec que sigui un debat fora de l’àmbit fora d’aquesta
proposició no de llei, sinó que l’afecta plenament i per tant,
mantenim aquesta esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, gràcies. El problema de la manca de professionals
sanitaris a l’ib-salut és real i el pitjor de tot és que la pateixen
tots els usuaris de la sanitat pública, una sanitat que ha
d’atendre una població cada vegada més nombrosa i més
necessitada pel seu envelliment.

La incapacitat de contractar places d’especialistes que hi ha
sense cobrir tant el centres de salut com en diferents hospitals
és evident. No és mala idea que l’ib-salut i els sindicats
s’asseguin i estudiïn propostes de tot tipus per atreure de
manera activa professionals a les Balears. És clar que amb un
contracte renovable mes a mes i sense possibilitat de llogar un
habitatge hi ha dificultats per atreure ningú, però és un
problema que hem d’abordar i resoldre esgotant totes les vies
possibles començant, com no, pels professionals. 

Efectivament, tal i com ha dit el portaveu del Partit Popular
amb les dades donades hi ha condicions a les Illes Canàries,
fins i tot a Formentera, molt més atractives que ajuden a
aquesta fidelització.

En les mesures per a una fidelització caldria valorar no
només la fidelitat al territori, sinó la fidelitat a la sanitat
pública. El tema de les incompatibilitats fa anys funcionava i
ara no s’acompleix. Hi ha caps de servei que surten a mitjans
de comunicació com a especialistes de la privada, açò entre
d’altres.

Donarem suport, per suposat, a aquesta iniciativa amb les
esmenes presentades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. La primera mesura de fidelització que
va prendre aquest govern va ser no acomiadar ningú més, vull
dir que aquesta és una que l’ha deixada el Sr. Serra, quan ha dit
que se’n feien algunes, la primera per als grups C1, C2, A1, A2
va ser no acomiadar més gent. Això és una mesura de
fidelització prou important.

Algunes altres, que ja ha esmentat també la Sra. Camps:
carrera professional, recuperació de drets socials, dies de lliure
disposició, que estan acordats amb els sindicats i amb
calendari, la conversió de determinats contractes temporals en
interinatges, que troba el Sr. Serra que han estat pocs casos,
955 se n’han fet, crec que és una aposta important en aquest
sentit. El fet de la posada en marxa també de la Facultat de
Medicina que dóna lloc també al fet que sigui més atractiu un
lloc on hi ha facultat de medicina per als professionals. 
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Jo crec que tot això són mesures importants de fidelització
i segur que se’n poden prendre més i estam d’acord amb la
proposta i per això hem presentat l’esmena que va en el mateix
sentit, però bé, dir que això també significa despesa. I després
el que no em val és que després vengui el Partit Popular a
criticar que si es gasta molt en capítol 1 o que si aquest govern
tira doblers, vull dir, siguem conscients tots del que presentam.

La millor mesura tal vegada de fidelització que podríem
donar seria assegurar que a l’any 2019 no tornarà el Partit
Popular, però desgraciadament estam en democràcia i
evidentment tot som demòcrates i això no ho podem assegurar.

Diu el Sr. Serra que la taxa de reposició és un tema que no
té a veure. Evidentment, que té a veure, si vostè mateix ha dit
que el tema de la temporalitat i els interinatges i això era un
dels problemes, evidentment que té a veure, perquè si es
pogués fer ocupació amb més garanties, evidentment que
podria ser una mesura de fidelització.

Vostè ha parlat de Canàries, si jo hagués sabut que havia de
defensar vostè avui això parlant de Canàries, idò li hagués fet
altres esmenes que no tenen res a veure segons vostè perquè
són coses externes, però també podríem tenir el règim especial
de Canàries o podríem tenir el finançament de Canàries i
tendríem més despesa sanitària i podríem fidelitzar més.

En resum, però, nosaltres consideram que s’ha fet un esforç
important, vull dir, això és innegable i..., estam d’acord que se
n’ha de fer més i per tant, donarem suport a l’esmena que hem
presentat que va en la mateixa línia que ja he dit que
s’acceptava.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La meva intervenció havia de
començar dient que MÉS per Menorca no pot donar el seu vot
favorable a aquesta proposta amb la redacció actual, però ja
que han acceptat la primera esmena l’he de canviar i agrair la
seva acceptació.

Evidentment, compartim la preocupació pel personal
sanitari, ara bé, des de l’inici de legislatura aquest govern s’ha
assegut amb la Mesa Sectorial de Sanitat i han arribat a
diferents acords, als quals no entraré perquè ja m’han precedit
la Sra. Camps i el Sr. Reus per explicar-ho.

Just per açò hem presentat l’esmena que consideram que
s’ajusta més a la realitat, ara bé, si realment volem fidelitzar els
nostres treballadors sanitaris i recuperar tot el capital humà
acomiadat, el que realment s’hauria de fer és eliminar la taxa de
reposició, tot i que sembla que no és el moment oportú, segons
el Sr. Serra, per parlar-ne. Tot i que sembla que es va arribar a
un acord a la darrera Conferència de presidents en aquest sentit,
caldrà veure si el Govern d’Espanya ho acompleix, i aquí

m’hauran de disculpar que tengui els meus dubtes, però és que
ja ens hi han acostumat. 

Si realment creiem en la sanitat pública haurem d’invertir
en la plantilla adequada i en bons contractes, i més a una
comunitat com la nostra, amb les més que conegudes dificultats
que tenim. Però tampoc no hem de caure en l’error de pensar
que l’única manera de fidelitzar el personal sanitari són
mesures econòmiques, ja que hi ha altres qüestions que s’han
de tenir en compte, com és la casuística dels pacients, les
oportunitats per fer recerca i altres. 

Lamentam que no hagi acceptat la segona esmena, ja que
consideram que la taxa de reposició és un dels elements
fonamentals per tal de poder millorar les plantilles a
l’administració pública i no només de salut. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari El Pi té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tots sabem
que insularitat i fidelització són paraules que moltes vegades no
lliguen molt bé, ja sigui per qüestions econòmiques, de
transport, d’accés a l’habitatge... Hi ha certes professions que
manquen de personal o bé tenen prevista aquesta falta de
treballadors en un futur no molt llunyà. Hem parlat en altres
ocasions de policies, de bombers, però també és el cas dels
professionals de la salut, com bé ho va dir a la consellera el
president del Col·legi de Metges de Balears el mes passat;
concretament el Sr. Antoni Bennàssar explicava la necessitat
d’aconseguir la fidelització dels professionals, la millora de les
condicions de contractació i una major estabilitat laboral davant
l’amenaça que d’aquí a pocs anys faltaran professionals
d’aquest sector a les Balears.

De fet, el Col·legi també va fer públic que en els darrers
anys s’han sol·licitat més de 15.000 certificats per sortir de
l’Estat i exercir a un altre indret. Aquest tema és preocupant,
perquè no podem córrer el risc de quedar-nos sense
professionals d’un sector tan essencial. Per això ens veim
obligats a cercar vies de fidelització i a eliminar aquells
entrebancs que fan que gent de la península no vulgui venir
tampoc a treballar a les Illes.

Des d’El Pi pensam que sens dubte la nova Facultat de
Medicina de la Universitat de les Illes Balears serà un factor
que ajudarà, i molt, a aquesta fidelització dels professionals de
la salut, però també és cert que s’han de cercar altres incentius,
i eliminar la taxa de reposició pot ser-ne un altre. També s’ha
parlat de finançament, i clar que amb un millor finançament es
podria ajudar a fidelitzar els professionals de la salut.

Votarem a favor de la proposta, tot i que no vull deixar
l’ocasió de recordar al Grup Parlamentari Popular que va ser el
seu govern el 2014 que va eliminar el pagament del plus de
fidelització als metges de Formentera, Eivissa i Menorca. Ens
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alegra que hagin recapacitat. Dit això, votarem a favor, i amb
les esmenes evidentment hi estam d’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos creemos que la
mejor fidelización es una plaza fija. Un profesional no se
plantea un puesto de trabajo en Baleares si además de la
carestía de la vida se le añade que la plaza a la que accede es
una substitución o es una interinidad. Es muy importante que el
Gobierno del Partido Popular llegue a acuerdos con las
comunidades autónomas para aumentar la tasa de reposición en
la sanidad. De hecho en la Conferencia de presidentes,
convocada gracias a que fue una exigencia de Ciudadanos para
un acuerdo de investidura, también Ciudadanos exigió que uno
de los puntos fuera el de la tasa de reposición, un acuerdo que
si bien se llegó a algo creemos que ha quedado bastante
diluido, más sabiendo que muchas de las plazas vacantes son
vacantes estructurales, es decir, de hace mucho tiempo.

Si bien, como aquí se plantea únicamente el hecho de
fidelizar el trabajador con complementos específicos, nosotros
obviamente apoyaremos la proposición, ya que todo lo que sea
mejorar el salario de los trabajadores sanitarios será
bienvenido, sin embargo seguimos creyendo que aumentar la
tasa de reposición es la medida de fidelización más importante.
Estaríamos de acuerdo con las enmiendas que se han planteado.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara correspon un intervenció
del grup proposant per fixar la posició. Crec que ja ha comentat
el seu posicionament respecte de l’esmena de modificació i
d’addició, però té la paraula, Sr. Serra, per si vol afegir
qualsevol qüestió.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també estic satisfet que la
portaveu del PSOE, Sra. Camps, estigui estorada davant les
bones notícies que suposa l’activitat del Partit Popular quant a
recollir sensibilitats i problemàtiques des de diferents camps
socials, perquè cadascú està en el seu paper; nosaltres hem de
fer propostes constructives i vostè ha de fer una defensa
tancada de la conselleria, com no pot ser d’altra manera, amb
un recordatori i un repàs que ens ha fet, que era únicament una
lectura del debat de pressupostos i del que va dir la consellera
en la defensa dels seus pressupostos. 

Parlant de fidelització crec que hem fet un record fins i tot
de la Facultat de Medicina, i està molt bé, està molt bé, crec
que s’han de donar passes endavant, i si aquestes passes es
basen en el criteri de la conselleria, que vostè defensa tan bé un
dia i un altre també, idò jo crec que s’ha de ser..., raonables i
pensar que, aquests criteris, nosaltres alguns d’ells els
compartim, perquè van endavant, i que gràcies a aquest criteri

i gràcies a la política econòmica que va fer el Partit Popular i
que té les seves repercussions ara, i que gràcies a la recuperació
econòmica conjuntural que vivim, idò es poden fer tots aquests
avanços socials i sanitaris de què vostè presumeix d’una forma
tan... tan central i tan... tan egocèntrica, no?

De totes maneres crec que..., hem parlat de Canàries perquè
són les altres illes que té l’Estat espanyol, i m’ha sorprès també
que altres representants dels altres grups estiguessin sorpresos
de Canàries. És que he volgut parlar de Canàries per no parlar
d’Andalusia, perquè si parlàssim d’Andalusia tal vegada vostès
entendrien el perquè de les coses, i si hi ha un govern que es
troba amb 7 o 8.000 milions d’euros de dèficit és normal que
es facin certes coses, hi estiguem d’acord o no hi estiguem
d’acord; ara, això ja és un tema que no vull obrir, però tal
vegada a l’hora de plantejar aquests arguments podríem parlar
amb la presidenta, Susana Díaz -crec que la coneixen vostès,
aquesta persona-, i preguntar per què ha anat endavant en el
tema de fusions hospitalàries, i quants de sous s’estalvien, i
quant de personal s’estalvia amb les fusions hospitalàries, i per
què ho fa. Idò jo crec que ho fa per un concepte de
sostenibilitat, que jo no em vull mostrar ni a favor ni en contra,
però crec que és un argument el de la sostenibilitat que costa
que s’entengui, segons sigui un a l’oposició o sigui al govern.
Ara ens ha tocat a nosaltres ser a l’oposició, i vostès són al
govern, però és un criteri que segur que tenen més present del
que vostès mateixos diuen a les seves intervencions. De fet a
Andalusia, com dic, per no parlar de Canàries, perquè veig que
Canàries no els ha agradat, idò parlaré d’Andalusia, idò és així.

Bé, miri, la proposta..., si és que la proposta és únicament
parlar amb els sindicats; parlin amb els sindicats i plantegin-los
mesures de fidelització. No hi ha més; per tant no hi ha més que
això, i a partir d’aquí que s’obre tot el que s’hagi de parlar
damunt la taula dels sindicats. Per això, a aquesta segona
esmena que vostès han presentat, nosaltres no li donam suport
perquè pensam que el camp és ampli, és una taula oberta.
Vostès plantegin als sindicats i als representants dels
professionals de tot tipus el que s’ha de parlar.

Per tant acceptam la primera perquè ens pareix que està
vinculada al que volem presentar, i no acceptam la segona
esmena.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Com que no l’han convençut,
vostè accepta l’esmena de modificació al primer punt i no
accepta l’esmena d’addició. 

Per tant, tenim un primer punt esmenat. Crec que, pel que
s’ha entès, el podem donar per aprovat, per unanimitat, de tots
els grups, el primer punt amb l’esmena incorporada. Estan
d’acord? 

Idò no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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