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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, i totes les persones que
avui ens acompanyen. Començarem la sessió d'avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Antonio
Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bon dia, presidenta. Patricia Guasp substitueix Juan Manuel
Gómez, gràcies, de Ciutadans.

EL SR. COSTA I COSTA:

Antoni Costa substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sergio Rodríguez sustituye a Idoia Ribas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

Compareixença de la consellera de Salut i Consum,
sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5951/22,
presentat per tres diputats membres de la Comissió de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular (article
192.1), pel procediment d'urgència, per tal d'explicar la
condemna al Govern per manca d'abstenció del director de
l'ib-salut en un procés de selecció de funcionaris on hi
participà la seva filla.

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera
de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.
5951/2022, presentat per tres diputats membres de la Comissió
de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, per tal d’explicar la condemna al
Govern per manca d'abstenció del director de l’ib-salut en un
procés de selecció de funcionaris on hi participà la seva filla.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Manuel
Palomino i Chacón, director general del Servei de Salut de les
Illes Balears; del Sr. Atanasio García i Pineda, director general
de Prestacions i Farmàcia; del Sr. Ismael Gutiérrez i Fernández,
gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears; de la Sra. Maria del Mar Rosselló i Amengual,
directora de l'Àrea de Coordinació Administrativa del Servei de

Salut; del Sr. Pedro Jesús Jiménez i Ramírez, sots-director de
Gestió de personal; de la Sra. Piedad Durán i Luque, sots-
directora de Gestió de personal; del Sr. Pedro Macías i
Rodríguez, cap de Gabinet; de la Sra. Olivia Navarro i Martín,
cap de Premsa; i del Sr. Enaitz Iñán i Cledera, assessor.

En aquests moments, té la paraula la Sra. Consellera, per tal
de fer l'exposició oral per un temps màxim de trenta minuts.
Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades,
moltíssimes gràcies, també, a tot l'equip que m'acompanya avui.
Ens tornam a veure en aquesta Comissió de Salut del Parlament
-una setmana més-, estic agraïda perquè d'aquesta manera
podem donar les explicacions oportunes, aquesta és la
compareixença número 23 que faig aquesta legislatura, i la
tercera en període extraordinari.

No tenc cap objecció, tot el contrari, ho faig de bona gana
en resposta a una sol·licitud que va fer el Partit Popular, abans
que el director general del Servei de Salut presentàs la seva
dimissió. Com ha dit la presidenta, el principal partit de
l'oposició considera urgent que expliqui els motius que han
causat la dimissió del Sr. Fuster, que ha estat director general
del Servei de Salut des de juliol del 2015 fins a juliol del 2022.
Així ho faré a continuació. 

M'agradaria començar donant les gràcies al ja exdirector
general, metge, gestor, per haver contribuït a protegir la salut
de la ciutadania a les Illes Balears durant tota la seva carrera
professional, especialment, li he d'agrair els esforços durant
aquests darrers 7 anys i, per suposat, els 2 darrers i mig, que
han estat els més difícils que ens ha tocat gestionar durant
aquesta pandèmia, a més a un moment complicat dels darrers
100 anys.

El Sr. Fuster ja va ser director general a un moment difícil,
el de les transferències, a l'any 2001, i la veritat és que va tenir
també bons resultats i, com sempre, la dedicació als ciutadans
d'aquestes illes, amb un únic objectiu, un únic objectiu que és
millorar la salut de la població i, per tant, els serveis sanitaris.

El motiu pel qual va presentar la seva dimissió la setmana
passada està relacionat amb un procés d'oposició, concretament
el d’anestèsia i reanimació, que va tenir lloc en el Servei de
Salut des del dia 31 d'abril del 2018 fins al 8 d'abril del 2021,
moment en el qual es va nomenar personal fix estatutari als que
varen obtenir la plaça.

El mateix director general va donar explicacions públiques,
dilluns de la setmana passada, durant una roda de premsa, en la
qual va respondre preguntes dels mitjans de comunicació. El
principal reconeixement és el d’incórrer en un error
administratiu en firmar una resolució sobre un recurs d'alçada,
que afectava el procés d'oposicions esmentat, en el qual una
filla havia obtingut plaça com a metgessa anestesista i de
reanimació en un hospital públic de les Illes Balears.
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Abans d'aprofundir en el que ha ocorregut en aquest cas
concret, vull fer una descripció d’un procés d'oposició,
processos selectius que, com podran comprovar, no poden ser
més estrictes i més reglats per garantir-ne l'excel·lència. Ho
intentaré resumir, també per no fer massa feixuga aquesta
compareixença, perquè consta de diverses parts i crec que és
important tenir el coneixement o un petit coneixement de tot el
procés. 

És un procés que consta de diferents fases, des de la
publicació de l'oferta pública; de les bases generals; la proposta
de composició del Tribunal i la constitució del Tribunal;
l'obertura del procés d'inscripció per part dels aspirants; la
publicació de les llistes provisionals de persones admeses i
excloses; hi ha un període d'al·legacions per a aquest període,
per a aquestes llistes; publicació de la llista definitiva
d'admesos i exclosos; publicació de la distribució d'aules
d’examen. Després ja el dia que es realitza, la realització de la
prova; publicació de les respostes correctes; termini
d'al·legacions a les preguntes de les proves; publicació de la
llista provisional de qualificacions; al·legacions i impugnacions
següents; publicació de la llista definitiva de qualificacions de
la prova de examen. I després hi ha la part d'autobarem pel que
fa a la resta de mèrits, que no són l’examen: publicació de
l'autobarem; obertura del termini per presentar els mèrits;
publicació de la llista provisional de puntuació dels mèrits;
al·legacions i publicació definitiva de la puntuació dels mèrits;
publicació de la llista definitiva de puntuació dels mèrits;
publicació definitiva de les persones que han superat el procés;
elecció de les places; publicació de les places adjudicables;
comprovació de la documentació acreditativa; adjudicació de
les places, i el nomenament del personal estatutari fix, i
finalment la presa de possessió.

Solen ser anys de tràmits, com veuen amb nombroses
resolucions. Durant tot aquest procés, a més, intervenen
diferents òrgans: els serveis de selecció i provisió de personal
estatutari, el servei de desenvolupament tècnic de processos de
selecció, el serveis de personal estatutari i les diferents
gerències de Salut. 

Fins ara, els processos com el que he descrit anteriorment,
des de l'any 2015 s'han repetit, ara els diré el nombre de
processos que hem fet, per a un govern progressista és molt
important poder fidelitzar aquests professionals, poder..., se li
va donar prioritat màxima a l'any 2015, ja dic que s'han
continuat fent aquests processos d'oposicions, fins i tot durant
la pandèmia. En total, s'han dut a terme 70 convocatòries, hi ha
legislatures que no se’n fa ni una de convocatòria.

Parlam de 4.751 places convocades, de les quals se n'han
adjudicades ja 2.888.

Són nombres de vertigen, com veuen, que mostren reciclar
la càrrega de feina ingent de tot el personal del Servei de Salut
en els darrers anys per estabilitzar els nostres professionals de
la manera més eficient, eficaç i garant, i una forma que redunda
clarament a ser més atractius per poder fidelitzar els excel·lents
treballadors que tenim en el sistema sanitari públic.

També m'agradaria ara en aquests moments parlar-los de la
sobirania del tribunal d'oposicions. En el cas del Servei de

Salut en un procés d'oposició, els tribunals estan integrats per
caps de serveis, responsables, professionals de prestigi de la
categoria per avaluar, tots ells amb plaça en propietat i dels
diferents centres de les nostres illes perquè hi hagi
representació de la majoria dels centres. A totes les oposicions
els tribunals han estat sobirans per prendre les múltiples
decisions que afecten una oposició, des d'elaborar les
preguntes, la metodologia, corregir els exàmens, resoldre les
impugnacions dels opositors, resoldre definitivament
l’oposició.

L’exdirector general del Servei de Salut firmava les
resolucions dels tribunals d'oposicions, evidentment, sense
qüestionar ni una sola de les decisions que plantejaven,
respectant sempre la seva sobirania. De les 70 convocatòries el
director general mai -mai- no va interferir ni qüestionar ni
canviar cap decisió dels tribunals, es va limitar a ratificar
administrativament les decisions dels tribunals.

Sobre el procés d'oposició de metges anestesistes i
reanimació que s’ha situat en el centre d'atenció, els donaré
també una sèrie de dades. S'hi varen presentar 96 aspirants, 88
varen aprovar, 5 varen suspendre i 3 no varen ser qualificats.
Entre aquests tres hi ha la persona que va signar la prova i va
posar, primer, un recurs d'alçada i després un recurs
contenciosoadministratiu; una altra persona que també va
signar l’examen, que va posar el recurs d'alçada, però no va
posar cap contenciós; i una tercera persona, que no va posar
cap recurs, que va ser una persona que va contestar els cinc
supòsits de l’examen. Ara els explicaré un poc més del procés,
però dels cinc supòsits només se’n pot escollir un, se n’ha
d’escollir un, vull dir, i es desenvolupa. Aquesta persona va
desenvolupar els cinc supòsits. Per tant, no es va qualificar
aquesta persona. 

Concretament..., bé, parlam de totes les places d'anestèsia
i reanimació que es convocaren a totes les gerències;
concretament a la de Son Espases es varen presentar 34
persones, una de les quals va suspendre. D'aquestes 34, la
doctora Fuster, la Sra. Fuster va fer el segon millor examen. 

I abans que a qualcú se li pugui ocórrer posar en dubte els
membres del tribunal o el contingut de les proves, també els
vull explicar el procediment, perquè vegin que no pot ser més
estricte i sobretot per evitar qualsevol mena de dubte. El
tribunal està format per 7 professionals del sector, totalment
independents, de reconegut prestigi, com els comentava abans,
tots han signat que en cap moment no va intervenir en el procés
cap directiu del Servei de Salut de les Illes Balears. Cadascun
dels membres fa dues propostes d’exercicis, en total, per tant,
tenim 14 propostes, 14 exercicis diferents. Per sorteig se’n
varen seleccionar 5 per a l'examen, de manera aleatòria i
confidencial. 

Una vegada fet el sorteig, els 5 exàmens, els 5 exercicis -
perdó- es varen guardar en custòdia, per part d'una empresa de
seguretat especialitzada a l'efecte, i ni tan sols els membres del
tribunal saben quins són aquests 5 exercicis que s'havien
seleccionat de les 14 propostes.

A l'hora de corregir els exàmens, de manera totalment
anònima, d’aquí ve el problema que hi va haver amb la persona
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que va presentar el recurs, tots els exercicis eren qualificats per
tots els membres del tribunal de manera independent. Per
obtenir la nota de la prova s’excloïa la millor nota de cada
opositor, la millor nota, la més baixa i es fa una mitjana
aritmètica de la resta de notes per obtenir la puntuació final. És
a dir, no hi ha una persona que qualifica una altra, sinó que són
7 persones que qualifiquen totes les proves anònimes i la nota
es treu d’aquesta mitjana de les 7 correccions.

Quant al tribunal, en el moment de corregir es va trobar que
un dels exàmens estava signat, va deliberar què havien de fer.
Així doncs, es varen basar en jurisprudència diversa, entre la
qual hi ha el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre
selecció de personal estatutari i provisió de places en
institucions sanitàries de la Seguretat Social, que estableix que
els tribunals han d'adoptar les mesures oportunes perquè els
exercicis escrits de la fase d'oposició es corregeixin sense
conèixer la identitat de l'aspirant. També el Tribunal Suprem va
confirmar el 2009 una sentència del TSJ de Navarra en què es
disposava que, tot i que les bases d'un procés selectiu no ho
estableixin expressament, en tot cas i llevat dels supòsits
d’exàmens orals, s'ha de garantir sempre l'anonimat dels
aspirants. Hi ha més jurisprudència, però no em vull estendre
excessivament.

En el cas que ens ocupa no es disposava expressament de
les bases de la convocatòria,  es va explicar als opositors el dia
de la prova i se'ls va donar un codi numèric per garantir
l'anonimat. 

Per tant, la decisió del tribunal d'aquesta oposició es va
justificar amb aquests fonaments. El tribunal va ser, en tot cas,
sobirà per prendre la decisió d’excloure els candidats. Així li
ho varen explicar els membres del Tribunal a la persona, ara
em referiré ja directament a la persona que va posar el recurs,
que havia quedat sense qualificar, i així es va argumentar a la
denegació del recurs d'alçada que posteriorment ell va
presentar.

El director general del Servei de Salut és la persona
competent per signar la resolució d'aquest recurs, tot i que en
cap moment no ha format part de la presa de decisió, la decisió
la va prendre el Tribunal. Per tant, l'òrgan que resol els recursos
d'alçada és el director general del Servei de Salut, no disposava
ni dels coneixements ni de la competència per substituir un
criteri tècnic d'un òrgan independent d'aquesta administració
com és el tribunal qualificador, que és un òrgan especialitzat,
imparcial i professional. 

Dins el context del procés d'oposició que ens ocupa
l'exdirector general va admetre l’error per part seva, que va
tenir l'origen en una errada en l'actuació en el procediment
administratiu i, d'acord amb el codi ètic aprovat pel Govern de
les Illes Balears, va decidir presentar la seva dimissió. Va
actuar en conseqüència i de manera coherent amb el que va
acceptar quan va ser nomenat i no va voler que hi hagués cap
dubte ni un sobre la seva honorabilitat ni la de cap persona del
seu equip, malgrat que la seva intenció no va ser mai influir
sobre cap procés.

Com vostès saben, l'exdirector general va firmar allò que el
tribunal del procés d'oposició va concloure i que els

departaments tramitadors corresponents del Servei de Salut li
digueren que havia de firmar. 

La resolució del recurs d'alçada en concret deia que s'havia
d'excloure un candidat del procés perquè havia firmat un
examen que havia de ser anònim, això és el que va concloure
clarament el tribunal del procés d'oposició i això era el
contingut de l'acte administratiu que un treballador del Servei
de Salut va passar al portafirmes del director general, un acte
administratiu que ell no va associar amb el procés d'oposició
esmentat. Per tant, el que va firmar, com firmava les desenes
d'actes administratius que li arribaven en un sol dia, és el que
va succeir.

Això ens ha de fer pensar en els protocols administratius
que se segueixen a l'administració sobre com millorar-ne les
garanties, sobretot perquè no torni a passar una situació
semblant. Evidentment, si n'hagués estat conscient, no hauria
firmat cap resolució del recurs d'alçada ni la publicació de les
llistes d’admesos i exclosos ni l'adjudicació de places. Però una
vegada fet, perquè ho va signar, i reconegut l’error, va decidir
dimitir. 

Aquesta dimissió es va produir en el moment que ell va ser
conscient del que havia passat arran d’una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. I vull ser
expressament clara amb el contingut de la sentència, la
sentència resol, no condemna, com algunes persones han volgut
fer creure negligentment, resol que el Servei de Salut ha de fer
que un altre tribunal corregeixi l’examen del candidat. Aquest
és el contingut de la resolució, és la decisió del jutge del
Tribunal contenciosoadministratiu. 

Per què un altre tribunal ha de corregir l’examen del
candidat? Perquè la sentència el que fa és anul·lar la resolució
del recurs d'alçada, perquè hi ha un conflicte interpretatiu amb
les bases de la convocatòria del procés d'oposicions. El jutge
que firma la sentència diu que a  les bases no figurava que els
aspirants no havien de fer cap firma, ni posar el nom, ni fer cap
senyal que es reconegués, ni introduir cap frase que ajudàs a
identificar el candidat de manera intencionada, i per això
considera que se li ha de corregir l’examen. 

No hi ha cap condemna envers el director general per part
del jutge, tot i que li cridi l'atenció per haver firmat la resolució
del recurs d'alçada del Tribunal. Si hagués delegat aquesta
firma, no hi hauria hagut cap problema. De fet, l'Advocacia de
la comunitat autònoma, a la qual vull donar les gràcies pels
esforços constants que fa per defensar la gestió del Govern i,
molt en particular, del Servei de Salut, va considerar que,
d'acord amb la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic,
el fet de firmar no implica necessàriament la invalidesa dels
actes. Així ho diu també, de fet, el jutge del Tribunal Superior
de Justícia de Balears en els fonaments de dret de la sentència. 

Torn a insistir, per tant, l’exdirector general va firmar allò
que el tribunal del procés d'oposició va concloure i que els
departaments tramitadors corresponents del Servei de Salut li
digueren que havia de firmar o li posaren a la firma. 

Com a conclusions, vull tornar a insistir en això perquè
probablement és una afirmació nova per a tots els que som aquí
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avui, a les 70 convocatòries d'oposicions que el Servei de Salut
ha fet des de l'any 2015 el director general mai no va interferir
ni qüestionar o canviar cap decisió dels tribunals, es va limitar
a ratificar administrativament les decisions d'aquests tribunals.
Es fan nombrosos processos d'oposició, hem pogut veure la
complexitat i el nombre de resolucions que implica cadascun.

El director general va admetre l’error administratiu i va
decidir dimitir. Mai no s'ha qüestionat la seva validesa al llarg
de tota la seva trajectòria professional. Ha tengut un
comportament exemplar, poc freqüent, i que consider que la
ciutadania valora quan es comet una errada, i és presentar la
seva dimissió en qüestió de moltes poques hores. El seu equip,
els professionals que el coneixen, els membres de nombroses
institucions d'aquesta comunitat autònoma i d'altres li han
mostrat el seu suport. Crec que tothom és conscient que el
procés d'oposicions dissenyat a aquesta comunitat autònoma és
molt gran i, per tant, no es pot afavorir ni perjudicar ningú.

I qued a la seva disposició per resoldre les preguntes que
tinguin respecte d’això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc que
podem continuar.

Molt bé, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit ara procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per
un temps màxim de 15 minuts. Recordem que ens trobam
davant un format interactiu, que poden esgotar el seu temps o
bé en un únic torn o bé en dos torns, i que, per al bon
funcionament del debat i també un millor enteniment per a totes
les persones que ens poden seguir a aquesta sala o bé a través
de YouTube, sempre fem pregunta, resposta, i així no ens
tapam i es pot entendre millor el debat. I també vull recordar
que el debat es fa directament amb la consellera i que no poden
interpel·lar directament els grups parlamentaris.

Agraesc per endavant a tots els intervinents, que estic ben
segura que em faran cas. Per tant, ara sí, correspon el torn del
Grup Parlamentari Popular, com a primera o única intervenció
té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades.
Gràcies, Sra. Consellera de Salut, per assistir a aquesta
comissió, avui en comissió d’aquest parlament, responent així
a la sol·licitud de compareixença que li vàrem fer des del Partit
Popular. Gràcies també a l'equip de la conselleria per assistir
avui aquí.

El passat dia 22 de juliol, el Partit Popular, com tots els
ciutadans de les Illes Balears, vàrem saber de la condemna a
l'ib-salut per la intervenció del seu director general a unes

oposicions on es presentava la seva filla, després del recurs
d'un dels aspirants. Una sentència que culminava un procés
judicial sobre unes oposicions que varen tenir lloc l'any 2019,
18-19, és a dir, fa tres anys. 

Així com es va conèixer, des del Partit Popular vàrem tenir
dues coses clares: primer,  que el director general havia de
dimitir per una clara vulneració del codi ètic del Govern, i més
encara, una clara vulneració de les normes, concretament,
diverses normes, però concretament l'article 23 de la Llei
40/2015, com posa de manifest la sentència, per no haver-se
abstingut i intervingut directament en un cas clar de conflicte
d'interessos. Un fet ratificat, un més, pels tribunals. I segon, que
vostè havia de comparèixer per donar explicacions davant
aquest parlament, donar totes les explicacions que resultassin
pertinents.  

Per això, el mateix divendres dia 22 de juliol vàrem
enregistrar la seva sol·licitud de compareixença,
compareixença o sol·licitud de compareixença per la qual avui
és aquí.

Abans de començar, m'agradaria dir-li que li hauré de fer,
li hauré de formular algunes preguntes que li he de confessar
que em sap greu haver-les-hi de formular, són preguntes
incòmodes, també ho són per a ami, són preguntes incòmodes
i també ho són per a mi, perquè són preguntes que li hauré de
fer que entren en qüestions de la seva vida personal, i ja li dic
que m'incomoda i m’incomoda molt haver-les-hi de fer
aquestes preguntes, però entenc que també la incomodarà a
vostè, però és una situació que vostè va assumir quan va decidir
nomenar el que aleshores era la seva parella sentimental, el Sr.
Juli Fuster, com a director general d'ib-salut; va ser vostè, per
tant, la que va nomenar el director general i, per tant, és un fet
que no podem extreure de la compareixença que té avui aquí.
I les li hauré de fer perquè vostè i l’exdirector general són
parella de fet i no ens en podem abstreure, no es pot obviar. No
podem ignorar que el seu paper dins els fets pels quals
compareix avui, ignorar-ho seria fer un paperot que resultaria
enganyós per a aquesta cambra i per als ciutadans a qui
representam. 

La setmana passada el portaveu del Govern, el Sr. Iago
Negueruela, així com també el mateix Sr. Fuster, o la
presidenta Francina Armengol, varen dir que no sabien res del
procés judicial. No obstant, els mitjans varen evidenciar que
tant el Sr. Negueruela, com el Sr. Fuster, com la Sra. Armengol
mentien, o ni ells ni ningú no llegeix els butlletins que es
publiquen a la comunitat autònoma, o el butlletí, concretament
el BOIB. Atès que el passat 4 d'agost de 2020 es publicà en el
BOIB, anunci de notificació i citació, en relació al recurs
contenciós que havia interposat la persona que havia quedat
exclosa del procés d'oposició, en el que hi participava també la
filla del Sr. Fuster. En conseqüència, no podien al·legar vostès
desconeixement, estava publicat en el BOIB.

Però creiem que el bessó de la qüestió comença abans, i és
previ a tot el desenvolupament del procés judicial, perquè al
final, el procés judicial l'únic que ha fet és posar negre sobre
blanc aquests fets, confirmar-los i destapar-los a l'opinió
pública. Creiem que el bessó es troba en el procés d'oposició
mateix, recollit com a fets contrastats dins la mateixa sentència.
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En aquest sentit, es constata que el dia 27 de maig del 2019
es publicà la llista de persones que havien superat la fase
d’oposició, per cobrir places vacants de personal estatutari de
la categoria de facultatiu, especialista d'àrea. concretament
d'anestèsia i reanimació, en el sector sanitari de Ponent de
Mallorca. Entre la llista de persones que havien superat
l'oposició s'hi trobava la filla i també el gendre del Sr. Fuster.

Dia 10 de juny i el 28 de juny del 2019, segons recull la
mateixa sentència, l’opositor exclòs del procés d'avaluació,
presentà escrits que es consideraren recurs d'alçada.

Dia 28 de juny del 2019, el Sr. Fuster intervé directament
en el procés i sol·licita un informe, que vostè ha obviat a la
seva primera exposició, sol·licita un informe específic a la
Direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals,
sobre el procés d’anonimat aplicat a l'examen. 

Només dos dies després, és a dir, el dia 28 de juny del
2019, només dos dies després, s’expedeix l’informe que havia
sol·licitat el director general.

I només tres dies després, és a dir, el dia 1 de juliol del
2019, només tres dies després, el Sr. Fuster, exercint com a
director general, desestima de forma específica i
individualitzada el recurs d'alçada, interposat per l’opositor i
competidor de la filla i el gendre del Sr. Fuster, excloent
l’opositor definitivament i esgotant la via administrativa.

Es produeix, per tant, una intervenció directa del Sr. Fuster
en el procés d'oposició, una intervenció directa, en sol·licitar
l'informe que es va expedir dos dies es va produir una
intervenció directa i individualitzada del Sr. Fuster. 

Resulta, Sra. Consellera, absolutament inversemblant que
el Sr. Fuster no fos perfectament conscient que amb actuacions
individualitzades, la sol·licitud d'informe, intervenia en el
procés d'oposició en què participava la seva filla. Per tant, va
mentir el Sr. Fuster, quan apuntà el dia que va anunciar la seva
dimissió, que va cometre un error administratiu, i vostè ha
tornat a confirmar-ho, doncs no és creïble que el Sr. Fuster no
fos perfectament conscient que intervenia de forma directa i
individualitzada en el procés d'oposició de la seva filla, tal com
constata el tribunal que dicta la sentència. I no és creïble
tampoc que el Sr. Fuster no fos conscient que s'havia d'abstenir,
pel simple criteri ètic o per un simple criteri ètic o de sentit
comú. 

Per tant, en base a la descripció dels fets contrastats a la
mateixa sentència que li acabo de fer, li plantejo les següents
preguntes, que m'agradaria que em contestés de forma directa
i interactiva.

Sra. Consellera manté vostè una bona relació, amb contacte
fluid, amb la filla i el gendre del seu home, i fins fa una
setmana director general de l'ib-salut, Juli Fuster?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Sí, és clar.

EL SR. COSTA I COSTA:

Tenia vostè coneixement que la filla i el gendre del seu
home i director general d’ib-salut, s’havia presentat a unes
oposicions per a l'àrea de reanimació i anestèsia del Servei de
Salut?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Sí.

EL SR. COSTA I COSTA:

En quin moment va tenir vostè coneixement que la filla i el
gendre del Sr. Fuster es presentaven a unes oposicions?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Fa 3 anys, abans de l’oposició.

EL SR. COSTA I COSTA:

Ho va saber abans que es presentassin, durant la...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Abans que es presentassin, sabia que estudiaven per
presentar-se a l’oposició.

EL SR. COSTA I COSTA:

Qui li va comunicar, la filla del Sr. Fuster o el mateix Juli
Fuster, que es presentaven, vull dir?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
 

La veritat és que no ho record. Sabia que es presentaven, no
record si va ser ella en una conversa a un dinar, o si va ser son
pare que em va dir: la meva filla es presenta. La veritat és que
no ho record.

EL SR. COSTA I COSTA:

Va parlar mai vostè de manera informal amb el Sr. Fuster,
sobre les oposicions de la filla i el gendre? Amb el Sr. Fuster,
o amb la seva filla o amb el gendre?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

A què es refereix?

EL SR. COSTA I COSTA:

Si ho va comentar des d’un punt de vista personal alguna
vegada, o respecte del procés d’oposició, de manera informal,
no formalment, sinó...
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Respecte del procés d’oposició no, si estudiaven més o
manco, si havien de dedicar un temps a l’estudi, evidentment sí.

EL SR. COSTA I COSTA:

En tenir coneixement d’aquest fet, vostè va pensar en cap
moment que hi podia haver una incompatibilitat per part del Sr.
Fuster, atès que ell era el responsable habitual de firmar les
resolucions dels processos d’oposició de l’ib-salut?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

La veritat és que no.

EL SR. COSTA I COSTA:

No ho va pensar. No va plantejar mai vostè abstenir-se al
Sr. Fuster? Li va dir alguna vegada: t’hauries d’abstenir, vostè
és el director general, abstengui’s.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Jo no pas a signar les resolucions dels departaments
jurídics, de recursos humans, de contractació del Servei de
Salut.

EL SR. COSTA I COSTA:

Té coneixement de si durant el procés, la filla del Sr. Fuster
va demanar informació al seu pare per a les oposicions,
l’habitual, dates de les proves, resolucions, terminis?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No en tenc coneixement.

EL SR. COSTA I COSTA:

Mai no va parlar vostè amb la filla del Sr. Fuster sobre les
oposicions a les que s’havia presentat? Per exemple, demanant-
li com li havien anat, o al seu home, és evident, el seu gendre,
al gendre del Sr. Fuster?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Record que quan vaig saber que va treure la segona millor
nota de l’examen, la vaig felicitar.

EL SR. COSTA I COSTA:

El Sr. Fuster la va informar que hi havia unes oposicions, on
havia demanat ell mateix un informe, demanant el recurs d’un
dels aspirants, etc., sabia vostè que s’havia demanat un informe
a la Direcció General de Recursos Humans?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No, no en tenia ni idea.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sap vostè si dos dies és el temps normal, habitual, d’expedir
un informe per part de la Direcció de Recursos Humans?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

En aquest cas vull fer una precisió. Com he explicat, durant
tot el procés d’oposició, a mi va ser un dels temes que també
em va sobtar i com es pot imaginar, he hagut de demanar tota
aquesta informació, per poder donar totes les explicacions
oportunes, i parlar des de la veritat i des del coneixement que
tenim o que tenc jo en aquests moments del procés. El que sí
vaig demanar -ahir mateix- és com s'explicava, o sigui, per què
surt que el director general ha demanat un informe, quan ell no
és conscient d’haver demanat aquest informe?

Bé, idò això succeeix perquè dins el procediment de
l'oposició, quan hi ha un recurs o quan hi ha, dins aquest
procediment, hi ha un recurs, s’ha de donar una resposta, i la
signatura és la del director general; però la proposta de
l'informe és a proposta d'un tècnic de la Direcció de Recursos
Humans. Un tècnic de Recursos Humans que coneix la
tramitació de tot l’expedient diu, i ha de constar, que passa a la
firma del director general, que el director general ha de
sol·licitar un informe al director de Recursos Humans. Llavors,
això, com molts d'altres documents, molts d'altres documents,
se li passa a signar al director general.

Per això el director general no era conscient, no era
conscient. Ho va signar perquè forma part del procediment,
però no era conscient d'aquest informe.

EL SR. COSTA I COSTA:

Qui és la persona de la conselleria de l'ib-salut que ha
d'estar pendent del bon funcionament de les oposicions? El
director general, la consellera...?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No, a veure..., jo li he explicat, hi ha diferents departaments
que participen d'una manera activa del procediment de les
oposicions, o sigui, intervenen directament, intervenen els
departaments que li he comentat abans: el Servei de selecció i
provisió de personal estatutari, el Servei de desenvolupament
tècnic de processos de selecció, el Servei de personal estatutari,
i les diferents gerències del Servei de Salut. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, qui controla les publicacions del BOIB que
afecten la conselleria?
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

 
En el meu cas, a la conselleria, doncs la secretària general

i el departament jurídic de la conselleria.

EL SR. COSTA I COSTA:

No es notifiquen, habitualment, els processos judicials que
s'obrin contra la conselleria -o l’ib-salut-, a la Conselleria de
Salut, no es notifiquen, es publiquen al BOIB i ni se sap, això?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

 
No, habitualment, a la conselleria..., és que, és clar,

m'agradaria que em precisàs perquè la Conselleria de Salut som
tots..., la Conselleria de Salut, som tots, evidentment, quan hi
ha un recurs els primers que ho saben són els Serveis jurídics
del Servei de Salut i ho posen en mans de l'Advocacia de la
comunitat autònoma; en aquest sentit, aquestes persones que
fan feina en el Govern o... Però, després, pensi que..., jo ara ho
desconec, però dels milers d'expedients de l'Advocacia de la
comunitat autònoma, un gran percentatge, un elevat percentatge
-desconec el nombre- és precisament del Servei de Salut i, per
tant, quan són procediments ordinaris els resolen entre els
serveis jurídics. I si necessiten més informació, idò demanen
més informació.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Té vostè constància que hi hagi a l'ib-salut o a la
Conselleria de Salut situacions de processos d'oposició on hi
hagin participat familiars directes d’alts càrrecs?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Jo sé de persones que s'han presentat a les oposicions, és
que en el nostre entorn és freqüent que persones es puguin
dedicar al món sanitari, a diferents estructures del món sanitari,
tenim 22.000 treballadors...

EL SR. COSTA I COSTA:

Que són familiars directes d’alts càrrecs. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Que puguin ser familiars directes d’alts càrrecs, sí.

EL SR. COSTA I COSTA:

Quan vostè té coneixement dels fets que acabam d’analitzar,
n’informa el Consell de Govern o la presidenta Francina
Armengol?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

És que és al contrari, Sr. Costa, és a dir, jo tenc
coneixement de la resolució de la sentència, no és una
condemna -i vostè ho sap millor que jo, perquè jo no som
jurista- perquè el Tribunal Contenciosoadministratiu resol, no
condemna, quan jo tenc coneixement de la resolució,
divendres..., divendres dia..., -divendres quin dia era?-, el
divendres que es varen produir els fets.

EL SR. COSTA I COSTA:

O sigui, sabia la presidenta Francina Armengol, abans del
divendres que es va fer públic, que la filla del Sr. Fuster i el
gendre s’havien presentat a unes oposicions?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No.

EL SR. COSTA I COSTA:

I la darrera, la presidenta no li va demanar al Sr. Fuster o a
vostè mateixa si s'havien abstingut d'intervenir, o que
s’abstinguessin, quan ho va saber? Que jo crec que ho va saber
abans.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

És clar, és el que li dic, quan en vàrem tenir coneixement va
ser el divendres, i a les poques hores, després de llegir la
sentència, perquè això jo ho he mirat, tenc un missatge de la
consellera de Presidència que em tramet la sentència a la una i
mitja de divendres, i poques hores després el director general
va decidir presentar la seva dimissió. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, no tenc més preguntes, però sí que esgotaré
els meus quinze minuts que em queden. I quin temps em
queda?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ha exhaurit dotze minuts, li resten tres minuts per a
un segon torn, d’acord?

EL SR. COSTA I COSTA:

Miri, Sra. Consellera, la versió del Sr. Fuster és -des del
nostre punt de vista- inversemblant, no és un error administratiu
el que va motivar la situació, perquè és impossible que el Sr.
Fuster no fos conscient que firmava un informe, una sol·licitud
d'informe, individualitzat i concret, dins un expedient, per
sol·licitar un informe per a aquella qüestió concreta, de
l’opositor, que llavors va quedar fora; no és creïble que el Sr.
Juli Fuster no fos conscient que signava una resolució respecte
d’un procés d'oposició en què hi participava la seva filla i el
gendre.
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Per tant, el Sr. Juli Fuster, quan va anunciar la seva
dimissió, no ho va fer per un error administratiu, el Sr. Juli
Fuster coneixia, era conscient!, no té credibilitat la versió que
no ho conegués, Sra. Consellera, no té credibilitat davant
l'opinió pública, perquè és impossible que no ho sabés.

També és impossible que el Sr. Juli Fuster no fos conscient,
per una qüestió de pur sentit comú o per una qüestió purament
ètica, que a un procés d'oposició en el qual s'hi presentava la
seva filla i el seu gendre, s'hagués d'abstenir; no fa falta que ho
posi un codi ètic, no fa falta que ho digui una llei, perquè és de
sentit comú i una qüestió purament ètica que un director
general, que és el màxim responsable de l'ib-salut, s'abstengui
en un procés d'aquest tipus.

Per tant, si ho va fer de forma conscient i no es va abstenir,
no podem més que concloure que ho va fer, no sé si per
beneficiar directament la seva filla o no, però sí que clarament
va intervenir directament en el procés d'oposició. I per això va
presentar el Sr. Director general, el Sr. Juli Fuster, la dimissió,
i per això li vàrem demanar des del Partit Popular la seva
dimissió; era irremeiable, la dimissió.

Però, després de conèixer els fets que posa en la pròpia
sentència i han publicat els mitjans de comunicació, i també els
fets que vostè ens acaba de confirmar, Sra. Consellera, amb les
preguntes que li he formulat, es posa de manifest, es constata
de forma clara, que vostè coneixia el procés. Vostè ens ha dit...,
coneix..., jo li he preguntat: coneix vostè, té un bon tracte
personal amb la filla i el gendre del Sr. Fuster? Sí, vostè ens ha
dit que sí. Coneixia que hi havia un procés d'oposició allà on es
presentava la filla i el gendre del Sr. Fuster? Sí. Ho havien
mantengut en conversacions? Sí, vostè ens ha dit que sí. Per
tant, ho sabia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, el seu temps s’ha exhaurit, acabi. Té deu segons
per acabar. 

EL SR. COSTA I COSTA:

En constatar totes aquestes coses, Sra. Consellera, no puc
més que, des del Grup Parlamentari Popular, demanar-li la
dimissió avui mateix o el cessament immediat, per part de la
presidenta Francina Armengol, perquè vostè va coparticipar
amb els fets i n’és tan responsable com el director general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Respon, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Sr. Costa, jo ara li faré una pregunta
que vostè, evidentment, no té perquè contestar-me, però sí que
m'agradaria posar en evidència una situació, el Sr. Juli Fuster
fa 7 anys que és director general a una comunitat autònoma on
s'ha pogut incrementar el pressupost un 50%, on s'han pogut

contractar 5.000 persones, on es fan obres de calat, on tenim els
millors resultats quant a l'atenció al coronavirus, una comunitat
autònoma que és atractiva per als professionals, en necessitam
més, sabem el camí a seguir, vostè pensa realment que si ell
hagués estat conscient que no podia signar una resolució, que
no canvia en absolut la decisió del tribunal, no la canvia, no
canvia absolutament res, ja li ho he dit abans, si s'hagués
abstingut, o sigui, si no ho hagués firmat i ho hagués firmat una
altra persona tot el que té a veure amb l’oposició d'anestèsia
seguiria exactament igual. 

Vostè realment pensa que una persona que té prestigi, que
és admirada, reconeguda a nivell de la comunitat autònoma i a
nivell nacional, m'atreviria a dir, després de tants d'anys de
gestió, si sap que no pot signar qualque cosa, vostè pensa que
ho signaria? Doncs jo li contest: no; ja li dic jo que no.

Vostè s’hi pot entestar, les paraules es poden tergiversar
també. Ahir li varen demanar a la compareixença si tenia... o
sigui, ell el que va dir és que no s'havia assabentat que es
produís un judici, perquè vegi que de vegades els nostres
coneixements jurídics també són els que són, però que es
produís un judici. Evidentment no es produeix un judici, és una
resolució, habitualment escrita, i això, que en vàrem tenir
constància i coneixement en aquell moment, o sigui, divendres. 

Això no vol dir que ell no sabés que hi havia un opositor
q u e  h a v i a  p o s a t  u n  r e c u r s  a l  T r i b u n a l
Contenciosoadministratiu; és clar que ho sabia, sabia que hi
havia un recurs al Tribunal Contenciosoadministratiu, però
aquell recurs es va posar perquè no li varen corregir l’examen
i el que es coneix respecte d’això, o sigui, el que al·leguen els
serveis jurídics i del que es parla no és si Juli Fuster és el pare
o família d'algú, del que es parla és que un examen sempre ha
de ser anònim, sense cap marca, sense cap fi, signatura, sense
res, del que es parla és d’això. Aquest és el recurs. 

Vostè no s'ho creu, idò... a mi m'és igual, no sé com dir-li-
ho, no?

Per això parlam d'una errada en els protocols administratius,
perquè és cert que va signar una sèrie de documents en els
quals s'havia d'abstenir, segons el jutge -segons el jutge- s'havia
d'abstenir i s'havia... Sí, el jutge le afea el comportamiento, és
a dir, en els fonaments de dret, no a la resolució, és a dir, el
jutge li diu: vostè no podia firmar el recurs d'alçada, no podia
signar el recurs d'alçada. I quan llegeix la sentència decideix
dimitir.

Perquè, independentment del perquè han arribat a les seves
mans i perquè hi ha hagut una signatura electrònica que
habitualment va en blocs i que habitualment se signa
automàticament, o sigui que cometem aquestes errades, idò no
sé què dir-li, Sr. Costa, perquè, miri, si a mi em passen una
adjudicació d'un contracte i em passen el PPT o em passen els
plecs, em passen una sèrie de documents, jo no som jurista, jo
no tenc criteri, se suposa que tots els expedients que ens passen
a la firma -tots, tots- han estat revisats pels departaments
corresponents, i per això els signam i per això els signam. 

I és que..., però això no ens ha alliberat mai de la
responsabilitat del que signam. Ara, jo confiï, val més que
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confiï en el que sign cada dia, perquè si, no tenc el coneixement
per poder valorar si aquell procediment és correcte o no, jo vull
pensar que les persones que fan feina sí que ho han estat... ho
han estat seguint, no?

Jo li dic una altra dada: hi havia 107 places d'anestesista,
107, se’n varen presentar 96. La doctora Fuster va quedar el
número 17. Jo coneixia el procés d'oposició? Sí.

Jo tenia coneixement que hi havia un recurs al Tribunal
Contenciosoadministratiu per un opositor que va signar el seu
examen? No, ni jo ni cap membre del Govern. Quan el
portaveu diu: cap membre del Govern, quan..., perdoni,
precisaré, membres del Govern entenent membres del Consell
de Govern, cap conseller, ni la presidenta sabíem que s'havia
posat un recurs contenciosoadministratiu per part d'aquest
opositor que havia signat l’examen perquè li corregissin
l’examen, o sigui perquè això era el que ell al·legava, no?

Si jo també els dic que de 70 processos d'oposició el
director general mai no ha qüestionat, ni ha tornat enrere, ni ha
deixat de publicar una resolució a proposta dels tribunals
d'oposició, crec que també aquest fet parla per ell tot sol, Sr.
Costa, parla per ell tot sol; és a dir, no es qüestionen les
decisions, ni miram amb lupa si es presenten... Que es cometen
errades? Sí, però són errades administratives. Que no es poden
cometre? Evidentment. Cometem errades i el que passa és que
assumim la responsabilitat. I tant de bo -i tant de bo- en qüestió
d'unes poques hores, quan un és conscient que realment ha
signat un document que no podia signar, dimitís, tant de bo!,
Sr. Costa, perquè la ciutadania reconeix també aquesta voluntat
de pagar per una errada. Jo crec que això es reconeix i no es
reconeix el contrari, perquè no em posaré a parlar de casos de
corrupció ni de presumptes casos de corrupció, ni de
resolucions firmades en determinats moments, perquè això sí
que no agrada a la ciutadania, el renou no és bo, el renou i
malintencionat no és bo, no és bo, i el que és bo no genera
renou habitualment, però crec que ens toca fer una bona
política.

I jo som aquí, Sr. Costa, per servir els ciutadans, per
entregar el que sé, el que puc amb el meu equip, per continuar
fent feina per a la salut dels ciutadans, continuar tots els
projectes com hem fet fins ara, si podem millorar encara
millorarem més, contractar més professionals, invertir més en
salut, fer noves infraestructures. Jo crec que vostè això no ho
pot dir, el compromís amb la salut pública d'aquesta comunitat
autònoma per part del Govern i per part meva, evidentment, jo
crec que és innegable. 

Ja li ho dic: vostè no pot dir el mateix de la seva etapa com
a director general de Pressuposts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Si us sembla bé farem un petit recés de dos minuts
i reprenem la sessió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla bé ens asseiem i en deu segons començam.

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, com a primera o única intervenció té la paraula la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Benvinguda consellera i equip que avui
l'acompanya. Avui parlam d'un procés d'oposicions precisament
perquè n'hi ha hagudes, cosa que no podem dir d'altres
legislatures passades. 

Li voldria demanar, en primer lloc, quantes oposicions hi va
haver la darrera legislatura del Partit Popular, si se'n recorda,
i quantes en duim ja aquesta?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Doncs, nosaltres del 2007 al 2011 vàrem fer oposicions i en
vàrem deixar algunes preparades que ni tan sols es varen fer la
legislatura del 2011 al 2015. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Quantes places aproximadament s'han convocat en la
legislatura actual?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Doncs, de l'actual oposició aproximadament unes 5.000, no
arriba, 4.800..., una cosa així.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Molt bé, passem idò a l’oposició objecte del debat d’avui en
la categoria d’anestesista. En relació..., vostè ha comentat el
procediment i tots els departaments pels quals passa cada un
dels tràmits. Li voldríem demanar, o no l'hem sentida o per
ventura si ha dit, si no li sap greu, ens ho torni repetir, com es
va triar el tribunal i quina qualificació tenien, eren anestesistes,
provenien d'altres disciplines, i, com es varen triar els membres
del tribunal?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Sí, els membres del tribunal són, bé, normalment a proposta
del Departament de Recursos Humans, es posen en contacte
amb persones de reconegut prestigi, que solen ser els caps de
servei dels centres, dels hospitals i també els ho demanen a ells
al final per poder configurar aquest tribunal, que sigui
representatiu, que no siguin tots els membres d'un mateix
hospital sinó que estigui repartit. Perquè, de fet, una cosa que
no he dit, és que es presenten només per a un hospital, és a dir,
els 96 que es varen presentar varen escollir a quin hospital es
presentaven, i el fet de tenir, per exemple, una bona nota a
Manacor no vol dir que després puguin anar-se'n a Inca, sinó
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que qui es presenta Manacor es resol l’oposició per a les places
que hi ha a Manacor. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

El director general té cap tipus de responsabilitat en la
designació o en l'elecció del tribunal?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

 No, no en té cap. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Vostè ha parlat de la signatura de documents en bloc, que
cada dia es passen multitud de documents a signatura dels
diferents càrrecs que hi ha a l’ib-salut, cadascú té la seva firma
o es delega la signatura de documentació a qualque altra
persona, consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Bé, la firma electrònica és un codi unipersonal, el que pot
succeir és que si una persona..., si jo no hi som, per exemple,
doncs, firma el Sr. Martí March, conseller d'Educació, és a dir,
delegam la firma quan no hi som.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

En aquests procediments es parla d'errades administratives,
de quina manera s'ha analitzat el procediment i quines mesures
han posat en marxa perquè no es torni a repetir una errada com
la que avui ens relata?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Bé, és evident que en el moment que es comunica..., o sigui,
que hem d'estar molt més pendents, perquè és molt fàcil, ja dic,
dins 30.000 opositors que s'han presentat a totes aquestes
proves, que parlam de 22.000 treballadors i, bé, processos
d'oposicions molt, molt amples, que no hi pugui haver un
familiar. Doncs, hem d’informar molt bé del que significa i
evidentment que una persona s’ha d’abstenir, per complir el
codi ètic s’ha d’abstenir en el cas que es presenti..., s’ha
d’abstenir i s’ha de dissenyar un procediment que no sigui
només de manera verbal, de dir jo no vull saber res d’aquesta
oposició, sinó que s'ha de fer una comunicació per escrit; i
evidentment estar-ne molt més pendent. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

D'acord. Vostè ha especificat i ha comentat també la qüestió
de la dimissió, nosaltres consideram que hi va haver agilitat en
aquesta dimissió, cosa que no hem vist a altres governs previs
i, en compliment del codi ètic, es va actuar una vegada que es
varen conèixer els fets, el divendres es varen conèixer, pel que
s’ha comentat, i el dilluns ja es va produir la dimissió.

Nosaltres no entrarem a valorar la trajectòria ni la
qualificació del doctor Fuster, han sortit reconeixent-la ja altres
entitats, com puguin ser el SIMEBAL, el SATSE, el Col·legi
de Metges o el Col·legi d'Infermeres de les Illes Balears. Des
de la nostra formació, en relació amb la seva actuació
professional sempre vàrem trobar bona disposició al diàleg, tot
i les diferències amb algunes de les qüestions, com vostè ja
coneix, i crec que en relació amb la carrera professional o
d’altres qüestions, com puguin ser, per exemple, la posada en
marxa de l’ambulància de Sant Josep, una reclamació històrica
de la nostra regidora a aquest municipi, la Sra. Guadalupe
Nauda, vàrem tenir sempre bona disposició i, de fet, ja està en
marxa. 

Nosaltres no entrarem a valorar perquè la seva carrera
professional ja parla per ella mateixa, sí que pensam que el que
ha comentat del procediment és imprescindible que es posi per
escrit, és imprescindible que es revisin tots els mètodes i tots
els canals de comunicació pels quals passen aquests documents
a firma i la implicació de cadascun dels professionals. 

Fins aquí aquesta primera intervenció, presidenta. Reservaré
el temps per a la segona. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Gràcies. Sra. Diputada. Efectivament, jo crec que és així,
però el més important, o sigui, en això és molt important el
procediment, però en un context de 70 processos d'oposició
doncs es passen moltes resolucions a firma, i jo crec que és
molt important, perquè no quedi cap mena de dubte, que en un
procés d'oposició no es pot afavorir o perjudicar ningú de
manera voluntària, jo crec que tots els mecanismes que
envolten el procés, que, al final, el tribunal és sobirà per decidir
i que, en qualsevol cas, el que sí seria..., el que ens podria crear
qualque dubte és modificar decisions del tribunal, però que si
s’assumeixen les decisions del tribunal, doncs tenim molt clara
aquesta sobirania del tribunal, que són els professionals experts
que són els qui decideixen al final. La resta és una ratificació de
la decisió. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos, com a
primera o única intervenció té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, lo primero de todo,
agradecerle desde mi Grupo Parlamentario Ciudadanos, que
esté hoy aquí, que le acompaña todo su equipo con usted, para
darnos todas las explicaciones. Sabe que fuimos el primer
grupo, el 22 de julio, al conocer gracias a los medios de
comunicación, la sentencia, el fallo del TSJ de Baleares, fuimos
el primer grupo en pedir al Parlamento de las Illes Balears la
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reprobación del Sr. Fuster. Y tampoco se le escapa, y quiero
recordar aquí que en la legislatura pasada, y en esta, es cierto
que hemos denunciado, por parte de mi grupo parlamentario,
casos de nepotismo entre los cuales siempre hemos destacado
el nombramiento por su parte del Sr. Fuster. Pero, sin embargo,
a mi no me gusta bajar al barro político y caer en lo personal y
desde luego no lo voy a hacer hoy consellera.

Miren, se empeña usted en justificarlo, diciendo..., sobre
todo en persistir hoy aquí, en sede parlamentaria, que es un
error administrativo. Yo sí soy jurista y le puedo decir que esto
no es un error administrativo. Usted, podemos mirar la Ley de
procedimiento común, la Ley 39/2015, esto no es un error
subsanable, es que aquí no hay una falta de firma, que sería un
error administrativo, es que aquí lo que sobra es la firma del Sr.
Fuster, por ejemplo. A mi me apena que hayan caído en querer
justificarlo bajo el paraguas del error administrativo, cuando no
es cierto. Aquí, por la Ley del buen gobierno, su artículo 36, lo
que queda claro es que hay una infracción muy grave de
incompatibilidades que no se ha tenido en cuenta; es decir, no
es un error administrativo. Y me gustaría volverle a escuchar,
si sigue afirmando que se trata de un error administrativo.

Mire, el TSJ le reprocha, a la Abogacía incluso, que el
primer deber que tiene el afectado, que tendría que haber hecho
el afectado, era abstenerse, debería haberse abstenido, porque
es que la Abogacía, además, en sus alegaciones lo que intenta
es alegar que le tendrían que haber recusado los participantes.
Miren, en eso no estamos de acuerdo y debería haberse
abstenido el Sr. Fuster. Es que el TSJ resuelve de forma muy
contundente, y no lo pueden tapar, es que dice textualmente el
fallo que “el Sr. Fuster ha decidido excluir a un competidor de
su hija en el procedimiento selectivo en el que ambos
participan”. Eso es lo que dice el fallo y no lo pueden tapar.

Y usted ha intentado, ya lo digo, desde..., usted, el portavoz
también del Govern, el Sr. Negueruela, incluso la Sra.
Armengol dijo y se refirió a “un error administrativo”, y
ustedes están faltando a la verdad, lo repito, ustedes están
faltando a la verdad, si decir que mienten es demasiado fuerte,
uso si quieren un eufemismo, como es faltar a la verdad.

Encima, además, la justificación del Sr. Fuster, el lunes
siguientes, diciendo: “No me di cuenta de qué firmaba”. A mi
me parece gravísimo, yo no sé al resto qué le parece que un
gestor público admita que firma sin saber lo que firma. Y yo le
pediría, consellera, si usted aquí hoy lo que ha hecho es echar
balones fuera y culpar a los funcionarios y empleados públicos
del ib-salut de no haber informado al Sr. Fuster de lo que
estaba firmando, porque me parece bastante grave que usted
admita, y le quería poner esa pregunta, también para que me
conteste. Usted, si dicen que ha sido un error, ¿el ib-salut ya ha
comenzado a cambiar esos protocolos? ¿Nos puede afirmar que
ya han empezado a trabajar en cambiar esos protocolos y me
puede afirmar entonces, ese error -que para mi no lo es, ese
error, los culpables son los funcionarios y empleados públicos
del ib-salut y no el director gerente, que es el que firmaba?

Mire, aquí lo que ha habido es una vulneración del código
ético, en primer lugar, porque obliga a inhibirse, cuando
confluyen intereses personales y familiares. Pero no sólo eso,
es que hay un incumplimiento del artículo 36.1 de la Ley

4/2011, del bon govern, que es al que ya he hecho referencia,
pero es que también a la Ley 2/1996, de incompatibilidades,
que dice que es una infracción muy grave el incumplimiento del
deber de inhibición o abstención. Por tanto, lo que ha habido
aquí ha sido una infracción muy grave por ese incumplimiento
de abstención. Y no vuelvan a repetir, ni a escudarse en el error
administrativo; que la consellera siga diciendo hoy, en sede
parlamentaria, que se trata de un error administrativo, a mi me
parece intolerable.

Y sí, aquí se ha hablado del ejemplo que ha dado el Sr.
Fuster, de la celeridad con la que ha dimitido, yo pues también
salí a decir que nos alegraba esta decisión, pero sobre todo
porque lo que los ciudadanos nos exigen a los representantes
públicos, a los gestores, es un plus de ejemplaridad, lo que nos
exigen es un ejercicio constante de transparencia, lo que nos
exigen los ciudadanos es un compromiso mayor a un
representante público en cuanto a ejemplaridad, rendición de
cuentas, gestión de eficiencia y sobre todo transparencia.

Y también le pido que me conteste a una pregunta: ¿usted
considera, consellera, que el Sr. Fuster ha cumplido con el
principio de neutralidad? Quiero que me conteste, porque estas
acciones lo que hacen es perder toda credibilidad y erosionan
las instituciones y las administraciones.

Otro tema por el que está usted aquí, es que el Govern sigue
manteniendo que no conocía este caso ni este recurso, pero es
que no son creíbles, faltan a la verdad, y lo lamento tener que
decírselo, lo sabe, consellera, porque desde el primer momento
que se publica en el BOIB, el 4 de agosto de 2020, esto es
público, y esto es lo que viene publicado el 4 de agosto en el
BOIB, al que tienen acceso todos los ciudadanos, que tiene
acceso todo el Govern. En este momento el Sr. Juli Fuster, que
firma además este recurso y esta resolución, que firma
desestimar el recurso de alzada y firma esta resolución que se
publica el 4 de agosto, pero se firma por el Sr. Fuster, el 29 de
julio de 2020, en ese momento todo el Govern debería ser
consciente de este recurso, porque este recurso, además, dice...,
es un recurso contencioso-administrativo contra la resolución
del director general del Servei de Salut, de 1 de julio de 2019.
Por tanto, no entiendo como siguen diciendo que el Govern no
conocía.

Y es que, además, la Abogacía, usted, consellera,
¿considera que es el Govern o es un ente ajeno al Govern?
Mire, es que la Abogacía de esta comunidad, es un órgano
directivo dependiente de la Conselleria de Presidencia, Cultura
e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears, que presta
asesoramiento jurídico al presidente del Govern, a las
comunidades autónomas y, por tanto, la Abogacía se persona,
representa y defiende en juicio o ante el contencioso-
administrativo, al Sr. Fuster.

Por tanto, seguir insistiendo, y también el Sr. Negueruela y
todo el Govern, seguir insistiendo en que no conocía el Govern,
es muy irresponsable, porque el BOIB, que tanto tiene que
aplicarse en las empresas, los autónomos, los ciudadanos de
estas islas, ustedes, miren, ni se lo leen. Me parece una falta
muy grave y una irresponsabilidad por su parte.
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Y quería decirles, como conclusión, consellera, que
estampar la firma en este procedimiento no es un error
administrativo, lo que sobra en este procedimiento es la firma
del Sr. Fuster, repito, lo que sobra es la firma, eso, por ley, no
es un error administrativo, y eso, por ley, sí que es una
infracción muy grave del incumplimiento de abstenerse, y
querría que reconociesen que el Govern, porque el BOIB y la
Abogacía son parte del Govern, sí conocía este recurso
contencioso-administrativo.

Muchas gracias, espero sus respuestas, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gracias, Sra. Diputada, por sus consideraciones. La escucho
atentamente, porque como le decía antes, yo no soy jurista,
pero, bueno, usted sabe para empezar que el nombramiento lo
hace el Consejo de Gobierno, no nombro yo, sino que es el
Consejo de Gobierno quien nombra a los miembros del
Gobierno.

Yo no justifico nada, yo vengo aquí a relatar los hechos, me
he informado de todo lo que pensaba que es el procedimiento,
en el punto en el que está cada una de las partes del
procedimiento, y he tenido que profundizar, evidentemente, en
una materia para mí desconocida, porque no forma parte de mi
día a día. Pero, bueno, estoy aquí para explicar lo que sé, la
información que tengo y sin ningún ánimo de faltar a la verdad,
como usted está repitiendo varias veces.

Me gustaría leer el fallo porque eso sí que creo que es faltar
a la verdad, pero no voy a entrar en “y tú más”, vamos a ver
cómo falla el juez o qué dice el juez en el fallo, el juez en el
fallo lo que dice es: “Primero. Desestimamos la pretensión de
que el recurso sea declarado parcialmente inadmisible.
Segundo, estimamos el recurso. Tercero, declaramos no ser
conforme a derecho y anulamos la resolución recurrida -la
resolución, vuelvo a repetir, es de un opositor que, habiendo
firmado el examen, solicita no ser excluido del proceso, va en
ese sentido. Cuarto, declaramos el derecho del recurrente a no
ser excluido del procedimiento -el juez lo explica mucho mejor
que yo- selectivo, debiendo ser calificado su examen por un
tribunal al efecto nombrado de nuevo y proseguir el
procedimiento hasta su culminación conforme a derecho”. Ese
es el fallo.

Como usted ve, aquí no habla del Sr. Fuster para nada. En
los fundamentos de derecho sí que es duro, es duro con el
hecho de no haberse abstenido. Y en el momento en el que el
Sr. Fuster..., o sea, lee la sentencia y se da cuenta de que no se
ha abstenido, es cuando decide dimitir.

Yo creo que el comportamiento, usted me pedía, me decía,
un plus de ejemplaridad; pues ya lo tenemos. ¡Ya nos gustaría
en muchas otras ocasiones, cuando se pone en cuestión algún
tema, que hubiera una dimisión tan rápida como la que se
produjo en ese momento! Con el único objetivo, porque usted

piense, vuelvo a decirle, y usted lo sabe, ratifica las decisiones
del tribunal, no decide, no decide, y esto..., o sea, no seria nulo
el acto porque no lo decide, lo ratifica. Y supongo que en eso
basan la defensa y no le dan más importancia. 

Entonces, otra cosa de las que ha dicho, ¿el abogado de la
Abogacía conocía? Por supuesto que sí, el abogado, el jurista
del servicio jurídico del Servicio de Salud, por supuesto que sí,
pero son miles de casos los que están ahora mismo entre una y
otra institución, a la cual yo, de verdad, o sea, todo mi respeto,
mi agradecimiento, porque desde hace 7 años nos dan
muchísimo soporte, la Abogacía de esta comunidad autónoma
en todos los temas, en todos los procesos, cada vez que
tenemos una duda, ya no solamente de procesos judiciales, sino
de dudas en relación a múltiples situaciones en las que nos
encontramos, de contrataciones, de contratos, de muchísimas
cosas, están permanentemente para darnos soporte, y mi
máximo reconocimiento y agradecimiento a todos los
miembros de la Abogacía, que todos intentan, como nosotros,
hacer el trabajo bien hecho. 

Pero, claro, ¿hubiera sido diferentes si lo hubiéramos sabido
las personas responsables? Pues, bueno, pues hubiéramos
podido actuar probablemente de otra forma, de esto no queda
duda. Evidentemente, forman parte del Gobierno, por eso,
cuando me decía el Sr. Costa: ¿conocía el Gobierno...? Bueno,
el Gobierno es un ente, es como cuando decimos: Madrid nos
mata, ¿quién exactamente de Madrid nos mata? Entonces, a eso
me refería. La presidenta y los consellers, incluida yo misma,
no sabíamos de este proceso judicial, de este recurso en el
contencioso-administrativo puesto por esta persona, ya digo,
cuyo motivo es que se le vuelva a..., o sea, que se le corrija el
examen, el motivo del recurso. 

Y, claro, luego, a lo mejor por su trayectoria y por su
profesión, usted se lee el boletín oficial de la comunidad
autónoma todos los días, lo primero que hace cuando se
levanta, yo le aseguro que no; pero también si usted lo hiciera
o si lo hubiera hecho el Sr. Costa, seguro que hubieran pedido
mi comparecencia muchísimo antes, porque si ya se sabía en no
sé qué momento, pero le aseguro que yo no lo conocía el dato.
Entonces, yo, decirme que no nos leemos el boletín oficial,
pues nos leemos aquellas partes que nos afectan directamente,
aquellos temas aprobados en Consell de Govern, hasta ahí
puedo llegar, y si me pueden hacer el resumen mucho mejor
que no leerme todas las sentencias, porque de verdad que
cuesta, o sea, es un vocabulario que cuesta y que, además,
bueno, pues yo no tengo..., o sea, ya le digo, cuando sabemos
que hay un tema importante, sí, ahora, no conozco a nadie, ni
siquiera un jurista que revise todos los días el boletín de la
comunidad autónoma.

Pero, además, no quiero que haya ninguna sombra de duda
en la actuación ni de los servicios jurídicos del ib-salut, ni de
la Abogacía de la comunidad autónoma, estoy convencida de
que ellos defendieron con los argumentos que consideraron
suficientes, y por esto no pidieron más, por esto no solicitaron
más información a las personas a lo mejor directamente
implicadas. Pero, en cualquier caso, ya digo, tratan de trabajar,
pues tratamos todos de trabajar lo mejor posible, y yo creo que
más muestra de transparencia, de compromiso y de
ejemplaridad, entre comillas, si me lo permite, porque
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evidentemente cuando una actuación es incorrecta puede tener
responsabilidades, dependiendo de quién es, pues, más o menos
responsabilidades.

Pues yo lo único que digo es que ¿por qué hablamos de
error administrativo? Pues, precisamente, porque si eso, en
lugar de firmarlo el director general, lo hubiera firmado en
aquellos momentos el director de presupuestos, se hubiera
delegado la firma, directamente hubiera pasado al director de
presupuestos, no hubiera cambiado absolutamente nada. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Prossegueix amb el diàleg interactiu ara o per a un
segon torn?

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

No, prossegueix ara. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bueno, consellera, sigue persistiendo en el error
administrativo, y delegar la firma eso sería haber dado
cumplimiento a la ley, que es lo que no ha habido. Por eso yo
insisto y persisto en que lo que hay es una vulneración del
artículo 36 de la Ley de bon govern y de la Ley de
incompatibilidades y, por tanto, hay una infracción muy grave
por ello.

Yo creo que el resultado es el mismo, el cese y la dimisión
voluntaria del Sr. Fuster está justificada. No sé por qué se
siguen parapetando en el error administrativo, porque eso no es
un error administrativo, no es subsanable, no es algo que esté
en el procedimiento administrativo común como un error, pero
bueno. Entonces, si ustedes persisten en el error, le he
preguntado si ya han empezado a mejorar esos protocolos para
que esto no ocurra y, entonces, si me puede volver a repetir lo
que ha dicho en su primera intervención, ¿quién es el
responsable de este error, los empleados del ib-salut? Eso no
me ha quedado claro ahora en su respuesta.

Y tampoco me ha contestado un sí o un no a si considera
que el Sr. Fuster ha incumplido el principio de neutralidad de
la administración pública. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Yo, Sra. Diputada, no voy a buscar más culpables porque
creo que, sinceramente, hay una serie de hechos que se
producen durante estos años de la oposición y no voy a buscar
más culpables. Un director dimite en el momento en el que
sabe, reconoce que no debería haber firmado aquello que firmó,
y no lo debería haber firmado, y lo reconoce. Entonces, yo
ya..., a veces me cuesta utilizar el término jurídico correcto,
pero lo reconoce. Entonces, en el momento en el que lo
reconoce, dimite. Y yo creo que no hay que buscar más
culpables, o sea, ya está, ya tenemos a la persona que se declara
culpable, no el juez, se declara él mismo culpable, dice: no
debería haber firmado ese documento, por lo tanto, dimito.

En cuanto al principio de neutralidad. Jurídicamente me
disculpará porque..., pero sí que es cierto, quiero decir, mi
conocimiento hasta donde yo sé, la hija del Sr. Fuster hubiera
obtenido plaza igual, no se trata de eliminar competidores
porque necesitamos más anestesistas, entonces, el hecho de
eliminar a una persona, si se excluye, si el Tribunal decide que
excluye a este opositor que firmó, se decide excluir al opositor
que firmó el examen, eso no modificaría en absoluto el hecho
de que Mireia Fuster obtuviera la plaza. No sé si eso tiene que
ver con el principio de neutralidad, entiendo que sí, o sea,
entiendo que..., que..., bueno, que había plazas para todos,
¿no?, que el hecho de eliminar a uno no hace que ella se vea
favorecida. Ya le digo, no sé si lo explico lo suficientemente
correcto.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, continuamos. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí. Yo esperaré, si hay alguna pregunta que hacer...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No, perdón. Los protocolos, sí. Tenemos...es que ya lo
había anotado y no lo he contestado antes; a ver, tenemos, en
los procesos en marcha de adjudicación de plazas hay plazas
que están a medias, procesos que todavía no están finalizados
hasta la adjudicación de plazas. Y, luego, nos hemos
comprometido también a seguir sacando oposiciones hasta
llegar todo el proceso de hacer fijos a los de estabilización, de
hacer fijos a los interinos, que puede ser con o sin oposición.

Evidentemente, vuelve a venir un momento de muchísimas
oposiciones, y el protocolo se ha revisado, es decir, no es
suficiente -entiendo-, y además así tiene que ser, o sea, no es
suficiente con que yo diga: mi hijo se va a presentar a tal
oposición -que no es el caso, es cocinero, por si hay alguna
duda-, pero se va a presentar a tal oposición; quiero decir que
tenemos que tener todos muy claro, pues debe ser, bueno, pues
¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir
es la comunicación por escrito para, no verbalmente, porque
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entonces puede suceder que las cadenas de transmisión no se
produzcan correctamente, sino por escrito, abstenerse, y que
haya un documento, que yo he firmado, por si acaso firmo algo
que no debía de firmar, pero por lo menos que yo pueda decir
que me he querido, me he abstenido, de ese proceso.

Creo que eso es una lección que hemos aprendido todos y
que, evidentemente, tenemos que tener en cuenta de ahora en
adelante. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta. Consellera, una pregunta más, si usted está
de acuerdo con el subtitular del Ara Balears, del 23 de julio,
en el que dice que, bueno, pues “que el director general de l'ib-
salut, per no fer malbé la imatge de la consellera Gómez, va
dimitir”. Està d'acord, amb aquest subtitular? Gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

A veure, no, jo crec que els titulars els posen els periodistes
en funció del que consideren, nosaltres no posam els titulars i,
evidentment, cada mitjà pot titular com consideri.

Jo el que crec és que hem de continuar lluitant per la sanitat
pública, hem d’intentar neutralitzar totes aquelles persones,
forces polítiques, que atempten contra la sanitat pública o que
volen en aquests moments desprestigiar la sanitat pública, que
ens trobam a un moment delicat en aquest sentit, on es veuen i
se senten moltes opinions en contra de la sanitat pública,
precisament, per desprestigiar-la. I és evident, no? És molt
evident el que està succeint.

Per tant, jo crec que el que hem de fer és treballar per
demostrar que som gestors sanitaris que volem fer polítiques
sanitàries en benefici dels ciutadans. Aquest és el nostre desig.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, consellera. Coincidido que, además, el momento
era malo también para esta dimisión, así lo dije, aprovecho que
está el Sr. Palomino con usted en el equipo, y ha venido hoy a
la comparecencia, para desearle pues todos los éxitos y aciertos
en esta nueva responsabilidad, sabe que nosotros hemos y
seguiremos defendiendo la necesidad de mejorar esa carencia,
ese déficit de personales sanitarios, usted sabe que somos muy
sensibles en esta materia, que nos reunimos con los sindicatos
de los diferentes sectores y que ahora mismo pues es
importante trabajar para descolapsar esa Atención Primaria,
aumentar el número de profesionales sanitarios en esta
comunidad autónoma y, en ese sentido. 

Yo no tengo más preguntas, y desde luego mi grupo
parlamentario no va a pedir su dimisión hoy.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Vostè ha fet un ús de 12 minuts i 49
segons. Respon la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gracias por sus palabras. La verdad es que no puedo estar
más de acuerdo en que es el momento de trabajar por la sanidad
pública, por los profesionales. Hoy mismo he estado reunida
con el sindicato SIMEBAL, esta es nuestra línea de trabajo, el
intentar -entre todos- mejorar la atención, tanto de Atención
Primaria como de los hospitales.

Y agradecemos, también, la colaboración en estos
momentos porque pienso que debemos entre todos fortalecer la
sanidad pública.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, com a primera o única intervenció, té la paraula el Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra. Consellera, i a
tot l'equip i també em sum a l'enhorabona al nou director.

Sra. Consellera, començaré amb una reflexió, pot ser que la
relació sentimental del director general amb vostè, pot ser, i dic
només “pot ser”, ha estat un fet per ventura determinant o
important per a la seva dimissió el mateix dia que vàrem
conèixer la notícia o que va botar aquesta notícia als mitjans de
comunicació, i pot ser que avui, si aquesta relació no hi fos, el
director general seria aquí per donar-nos un poc les
explicacions de tot el que ha anat succeint, i pot ser perquè
aquesta relació ha existit, és -potser per això- hi ha aquest plus,
no?, que s’ha esmentat o que s’ha citat per part de diferents
diputats d'aquesta comissió, aquest plus de responsabilitat, i pot
ser aquest plus de responsabilitat existeix i per això es va
assumir per part del director, crec que, en el mateix moment, en
el mateix moment.

Jo crec que, respecte de les preguntes, de segons quines
preguntes que s'han formulat per part de determinat grup
parlamentari, jo, sincerament, em preocuparia que vostè hagués
contestat el contrari del que ha contestat; és a dir, crec que és
evident que, dins un àmbit familiar, si la filla de la teva parella,
es presenta a unes oposicions, doncs vostè, evidentment, és
normal que ho conegui, és normal que en puguin parlar..., em
preocuparia que s'hagués contestat el contrari, em preocuparia
profundament.

Jo crec que, és a dir, crec que ens hem de centrar dins
l'àmbit de les responsabilitats en aquest fet, en aquesta qüestió.
Jo li volia demanar, la primera pregunta, que a les
intervencions del Sr. Juli Fuster, que vostè ha explicat a la seva
primera intervenció, la signatura de les resolucions dels
tribunals, més també aquella intervenció que ha explicat un
altre diputat d'un altre grup parlamentari sobre la petició d'un
informe tècnic sobre una qüestió concreta, és a dir, si amb les
intervencions del Sr. Juli Fuster s’ha beneficiat directament o
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indirectament qualque familiar. Aquesta seria la meva primera
pregunta. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Com hem comentat, la signatura de les decisions del
tribunal, és a dir, s’exclou una persona per haver signat
l'examen, és una decisió del tribunal, per tant, la signatura en si
no podem dir que perjudiqui o sobretot que no beneficiï la seva
filla, en aquest cas. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

I vostè -la segona pregunta, va un poc en el mateix sentit-
creu que en aquell moment, en el moment que el Sr. Juli Fuster
va signar, tant la resolució del tribunal com aquella petició d'un
informe, hi havia qualque intenció seva o de qualcú altre de
beneficiar directament o indirectament qualque familiar, o de
perjudicar qualcú en el procés?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

 
És clar que no, o sigui, ni en aquest procés ni en cap procés.

Però és que si, a sobre, qualcú ho vol demanar -per curiositat,
tot i que sigui- doncs crec que tant un com l'altre tenen un
reconegut prestigi a l'àmbit de la feina que fan, no necessiten
cap ajuda.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vostè ha fet, crec, una reflexió de per què ha passat tot això,
no?, per ventura per la falta de mecanismes interns; jo, ara, per
la poca experiència que tenc en el Govern, si la qüestió hagués
caigut no sobre un director general, sinó sobre vostè, sobre la
consellera, vostè té tota una sèrie de figures de protecció abans
de signar una carpeta de firmes, vostè té una secretaria general,
vostè té un gabinet que també pot revisar, amb secretaries, etc.,
que revisen que aquestes qüestions, entre d'altres moltes
qüestions, evidentment, no passin.

Probablement els que hem gestionat, que aquí som molts,
coneixem que els directors generals no tenen aquestes figures
de protecció tan elevades com pugui tenir una conselleria.

I vostè també ha apuntat que caldrà... que de tot això hem
d'aprendre que hem de cercar mecanismes per millorar els
protocols, per revisar que aquestes qüestions no passin. 

Jo crec sincerament, crec, que una persona per ventura en
un dia ha de signar 70, 80, 50 documents, sí, ho crec, i que un
altre dia no en signarà cap, sí, crec que és necessari poder
protegir, perquè a les persones, als càrrecs també se’ls ha de
protegir dins les conselleries, perquè aquestes situacions no es
tornin... o no es produeixin. Jo crec que aquestes qüestions...,
jo crec recordar que dins la meva experiència n’hem detectada
alguna quan caia sobre un conseller o una consellera, se n’ha
detectat alguna, “uep, alerta”, però sí que és ver que també
conec que els directors generals no tenen aquest “uep, alerta”
devora que els blinden d'aquestes qüestions. 

Per tant, aquí la meva la meva pregunta és si dins la
Conselleria de Salut, és a dir, aquest..., vostè reconeix que té...,
és a dir, aquestes figures que revisen tot el que signen vostès,
els consellers, les tenen també els directors generals o no a dia
d'avui.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Bé, en el cas de la Direcció General del Servei de Salut jo
no, no..., ho hauríem de revisar, però, probablement -
probablement- sigui el director general que té més firma, i 
poden arribar a les 200 diàries, és a dir..., perquè la quantitat
d'expedients que es tramiten cada dia és molt nombrosa, a tots
els departaments, perquè, és clar, no només és el de recursos
humans que hi ha, de 22.000 treballadors, imagini’s, o sigui, tot
el procés d'oposició, cada una de les fases i després un a un tots
els nomenaments de cadascun d'aquests treballadors, que de
vegades es fa per triplicat, perquè un document és per a
l’interessat, un altre per..., és a dir, que la quantitat de firma és
molt elevada.

Sí que és cert que cada departament s’ha d’assegurar que el
que signam és conforme amb la llei, no? 

Ara, jo estic segura que el tècnic que va demanar l’informe
inicial per al director de Recursos Humans, per part del director
de Recursos Humans no sabia... no sabia que la filla del Sr.
Fuster es presentàs a les oposicions, estic segura que no ho
sabia. També tenim milers de treballadors que treballen. Per
tant, s'ha de cercar un mecanisme que realment protegeixi tot
el procés, però, sobretot, com a mínim, que un pugui dir “jo
m'he volgut abstenir”, per si després hi hagués una errada, que
n'hi pot haver perfectament, perquè tu puges a la firma molts de
documents a la vegada, idò que un pugui dir “Jo em volia
abstenir” i jo vaig signar que em volia abstenir i he assignat,
idò, bé, com sign tantes i tantes coses.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, no faré més ús de la
paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, vostè ha fet un ús de 5 minuts i 28 segons.
Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, com a primera o única intervenció té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, por su
comparecencia hoy aquí y a todo el grupo que le acompaña.
Quisiera empezar por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, por
cierto, el doble de hombres que de mujeres, lo digo por el tema
de la paridad que tanto les preocupa, entre ellas el sustituto del
que era director general de Salud, el Sr. Palomino, que
posiblemente es la persona que debería haber firmado esta
resolución y no nos encontraríamos ante este problema. 
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¿Me querrá decir, Sra. Consellera, que el Gobierno con más
altos cargos, con más asesores de la historia de esta comunidad,
entre ellos los nueve aquí presentes, no hay ninguno con los
conocimientos necesarios para haberle dicho al Sr. Fuster que
no tenía que haber firmado ese documento y que se debería
haber inhibido?

Aparte, hay asesores jurídicos en la conselleria, porque
cuando se le lleva un documento a un director general, va con
un vistiplau, va con un visado, alguien lo ha revisado. Yo
entiendo que a lo mejor no se lea los 200 o 200 y pico
documentos que le presentan a la firma, pero ¿no hubo nadie
que le supiera decir que no debía firmar ese documento?
Porque a lo mejor también es el momento de empezar a extraer
conclusiones de cómo está organizada la conselleria, la suya y
todas, cuando no existe esta capacidad que, por ejemplo, hay en
los ayuntamientos donde es el secretario del ayuntamiento el
que advierte al alcalde cuando se tiene que inhibir de cualquier
cuestión que él no debe firmar. Esto por una parte.

Por otra, aquí se ha dicho que no hay que caer en lo
personal y es cierto, yo no quisiera que esta comparecencia
suya se convirtiera en una especie del salsa rosa de la política,
ni muchísimo menos, pero es que estamos hablando de un tema
personal, si no estuviéramos hablando de una hija que se ha
presentado a una oposición donde el director general es su
padre y, a su vez, es su marido, posiblemente no estaríamos
aquí discutiéndolo, no habría habido caso. Claro que hay que
ir a temas personales.

Y en el caso concreto del Sr. Fuster, el Sr. Fuster, aparte de
médico, tiene un máster en Economía de la Salud y Gestión
Sanitaria; ha sido presidente del Consejo de Administración y
vicepresidente del Patronato de la Fundación Hospital de
Manacor y Son Llàtzer; ha sido miembro, como usted misma ha
dicho, de la Comisión de transferencias de las competencias a
esta comunidad autónoma; ha sido director de Planificación y
Financiación de la Conselleria de Salud; ha sido subdirector de
Organización, Métodos y Calidad. Usted ha dicho que usted no
es licenciada en Derecho, pero ¿me querrá hacer creer que el
Sr. Fuster, después de haber ocupado todos estos cargos y tener
esta formación, no sabe nada de derecho administrativo, no
sabe cómo funciona la administración? ¿Por qué, si no, ha
ocupado todos estos cargos? Yo quiero creer que es por su
cualificación profesional, de la cual no me cabe ninguna duda. 

Es decir, el “no somos juristas” o “no es jurista” creo que
no es excusa suficiente a la vista de su currículum y, además,
le recuerdo, yo tampoco soy jurista, pero el desconocimiento de
la ley no exime de su cumplimiento, es un principio básico que
creo que todos conocemos.

El Sr. Fuster reconoció a medias el haber cometido, según
él, un error administrativo y por eso se produce su dimisión,
pero, tal y como se le ha preguntado aquí, ¿quién pidió el
informe que luego ratificó el Sr. Fuster? ¿Lo pidió él? ¿Lo
pidió a instancia de parte o lo pidió él? Porque si lo pidió él,
evidentemente, todo lo que nos ha contado después es una
excusa, porque está clarísimo, si él pide un informe sobre una
oposición en la que participa su hija -y usted en esto ha sido
muy clara-, lógicamente, es que los padres y los hijos
hablamos, y más de temas importantes, y por supuesto que su

hija hablaba con su padre del tema de su oposición, y eso no
implica nada más que eso, que tenían una relación padre e hija
donde hablaban de sus cosas, pero su padre sabía que se
presentaba a esa oposición.

Y ¿él pide el informe para recusar o rechazar el recurso de
alzada de un posible rival en esa oposición e insiste en que no
sabía nada? Es que, Sra. Consellera, esto es casi más difícil que
creer que lo del desmayo del asesor de la presidenta cuando se
fue de copas, y perdone que se lo recuerde, es que esto són
vuits i nous i cartes que no lliguen. No podemos creernos esta
versión y, evidentemente, él ha asumido su responsabilidad y
ha dimitido.

Y también me gustaría saber quién es el responsable de
haberle presentado al director general ese papel a la firma,
quién se lo puso delante y le dijo que lo firmara? ¿Quién de
todos estos que hoy nos acompañan, o de otros que aquí no
están, quién le pone el papel delante y le dice que lo firme?

Porque, además, otra cosa que no nos podemos creer, de un
tema judicial se informa siempre a las partes. Desde el inicio de
este tema judicial han pasado años, o sea, ¿nos tenemos que
creer que nadie en la Conselleria de Salud, en la Abogacía de
la comunidad autónoma, en el Gobierno, nadie sabía que se
había presentado un recurso, precisamente amparándose en esta
firma ilegítima por parte del director general? 

A mí de momento, me gustaría que me respondiera a estas
preguntas, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
 

Sr. Rodríguez, es que, la verdad es que, después de su
exposición, no sé muy bien por dónde empezar, porque tendría
que darle la vuelta a casi todo, entonces, bueno, le diré, por un
lado, que no somos la conselleria con más altos cargos, lo
podríamos ser, pero no lo somos. 

Me pone como ejemplo un ayuntamiento que tiene un
secretario judicial, un secretario que revisa todos los
documentos judiciales, creo que no es comparable un
ayuntamiento con una de las que se considera la mayor empresa
pública..., la mayor empresa de Baleares, pública y privada con
sede en Baleares, 22.000 trabajadores. Y, evidentemente, pues
no le voy a explicar, que ya lo sabe, cuál es nuestro sentido,
que es dar asistencia sanitaria las 24 horas al día, los 365 días
del año, y eso genera una cantidad ingente de procesos y
procedimientos, de todo tipo.

Usted hace una afirmación, como si la hubiera hecho yo,
que el director general no sabe nada de derecho administrativo.
Esto ni lo ha dicho él, ni lo he dicho yo, ni lo ha dicho nadie,
que no sepa nada de derecho administrativo, lo ha dicho usted,
o sea, no lo dice nadie. 
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Luego dice: “reconoció a medias”. No, no, reconoce y
dimite, es tan fácil como esto. A lo mejor no le gustan las
respuestas, a lo mejor no le gusta que no se le haya..., no sé,
condenado públicamente en una hoguera o alguna cosa similar,
que sería un poco más su estilo, pero no se reconoce a medias,
se reconoce y se dimite, con lo cual mas.

O sea, yo ya se lo he dicho antes, yo no voy a buscar más
culpables, lo que tenemos que buscar son soluciones a un
procedimiento que no se ha planteado de manera correcta. 

Y luego, en ningún caso él ha dicho que no supiera que
había un recurso contencioso-administrativo, en ningún caso,
o sea, lo he explicado antes, cuando al portavoz del Gobierno
se le habla del Gobierno, evidentemente el Gobierno somos
todos, desde el auxiliar administrativo que está en un centro de
salud, a la presidenta del Govern. Pero cuando se pregunta por
“el Govern conocía...”, pues uno entiende, igual que dice “el
Gobierno de España conocía...”, pues yo me imagino al
presidente y al Consejo de Ministros, no me imagino a muchos
más. Entonces, ahí es cuando nosotros hemos dicho que no.

Claro, usted dice ¿no sabían nada de esto? Pues,
evidentemente, sí, el jurista de servicios jurídicos del ib-salut
sabía del tema porque le llegó el tema, le llegó el recurso, y el
abogado de la Abogacía sabía el tema, porque también le llegó
el recurso que le corresponde defender ante el TSJ.

Entonces, ellos hacen una defensa, ellos hacen un
planteamiento, lo que les parece inconcebible, entiendo, porque
no he hablado con ninguno de los dos, es que se pueda
solicitar..., o sea les parece inconcebible el tema, que, habiendo
firmado un examen, se corrija. Y supongo que no le dan más
importancia, supongo, o sea no lo sé; ya digo, yo no he hablado
con ellos dos, pero no le dan más importancia, porque hasta la
fecha y, bueno, diferentes sentencias a las que he hecho
mención, pues parece que el ser anónimo, o sea, que el
documento tiene que ser anónimo, es un principio básico para
cualquier oposición. Entonces, supongo que no le ven más
recorrido en el tema, porque, recordemos, el recurso va en esta
dirección, el recurso, lo que se solicita el opositor es que se le
examine, que se le evalúe su examen. Entonces, las personas
que lo reciben, como tantísimos otros recursos que llegan todos
los días y de los cuales no tenemos constancia. Pues claro que
no tenemos constancia, se resuelven entre los departamentos
que deben resolver estos recursos, si tienen más importancia,
más impacto, pues entonces si nos lo comunican, pero si no
para nada.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. En contra de lo que le pueda a
usted parecer, le aseguro que yo no tengo ningún interés en que
quemen a nadie en ninguna plaza pública, de lo único que tengo
interés es en la verdad y en la verdad de este tema. Y la verdad
de este tema, que usted intenta navegar, como puede, es que me
reconoce que esta persona estaba prácticamente al cargo de la
mayor empresa pública de las Islas Baleares, con 22.000
trabajadores, y le he puesto el caso de un ayuntamiento, porque
es que un pequeño ayuntamiento tiene un secretario, un
interventor, que le dicen al alcalde lo que puede y no puede
hacer. 

Quiero entender que la mayor empresa pública de las Islas
Baleares, con 22.000 trabajadores y multitud de altos cargos y
asesores, tendrá alguno que le diga al director general, de vez
en cuando, lo que puede o no puede hacer. Y además, yo no he
dicho que el director general no tuviera conocimientos de
derecho administrativo, es que estoy convencido que los tiene
por los cargos que ha ocupado, es una persona de amplia
formación, no solo en el campo de la medicina, sino en el de la
gestión sanitaria, de centros sanitarios, de manejo de
presupuestos, etc.; con lo cual, por su propia formación y por
el ejercicio de los diferentes cargos que ha ocupado en esta
administración, es una persona que estaba habituada a los
procedimientos administrativos.

Entonces, que nos diga que no sabía lo que firmaba,
cuando, además, está claro que él mismo pide un informe
referente a este recurso de alzada, que pide él y que él resuelve
y que él firma, ¿no sabía que no lo podía firmar? 

Usted nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino y
esto es lo que nosotros no queremos hacer. Y me parece muy
bien, ya le digo, ha asumido sus responsabilidades y ha
dimitido, pero no por un error administrativo, ha dimitido
porque en todo este proceso no actuó conforme a derecho. No
ha sido solo un error administrativo, como lo han querido
ustedes vender, es una persona que ha hecho algo que no debió
haber hecho nunca, y lo ha hecho en diferentes momentos: para
empezar, cuando él es el que pide el informe del recurso de
alzada, y luego cuando firma la resolución excluyendo a esta
persona, y luego se interpone un recurso y, por lo visto, la
Abogacía de la comunidad autónoma, cuando hay personas
implicadas no les informa, porque si lo hubiera informado y él
estuviera al tanto de este recurso y cualquier asesor jurídico, de
hecho cualquier licenciado de primero derecho, le hubiera
dicho que lo que había cometido era un una grave infracción
administrativa, en aquel momento ya tendría que haber
dimitido, no cuando sale la sentencia, si tenía conocimiento, no
tenía que haber esperado a que todo esto fuera un hecho
público, Sra. Consellera.

Porque, ya le digo, yo entiendo perfectamente que cuando
usted en su momento toma la decisión de nombrar a su marido
director general, es en ese preciso momento cuando tienen que
andar ustedes con muchísimo cuidado, porque no basta que la
mujer del César sea honrada sino que tiene que parecerlo;
porque, evidentemente, el hecho de ser su marido su pareja no
le inhabilita ni muchísimo menos para ocupar ese cargo, ¡sólo
faltaría! Ya le digo, por su formación es una persona
perfectamente capacitada, lo es. O sea, el problema aquí es que
cuando uno actúa de esta forma y cuando uno tiene a la familia
de por medio, en vinculación no sólo personal, sino política
administrativa y dentro de una conselleria, tiene que andar con
mil ojos, y yo no me puedo creer que el director general de
Salud, sabiendo lógicamente que su hija y su yerno se
presentaban a una posición no tuviese cuidado exquisito de no
intervenir absolutamente en nada, porque la firma en este caso
es un acto debido, pero no en su caso, en su caso lo que tendría
que haber hecho es delegarla, si el Sr. Palomino hubiera
firmado, no estaríamos aquí, ni el Sr. Fuster tendría que haber
dimitido. Así de sencillo, así de sencillo.
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Y si esto llego a este punto, una de dos, es que en la
Conselleria de Salud hay multitud de personas que no tienen
capacidad para estar en el cargo que están desempeñando, o
que hubo una mala intención, pero en cualquiera de los dos
casos, lógicamente, está más que justificada la dimisión.

Y, por desgracia, y en esto yo sí me tengo que sumar a lo
que ha solicitado el Partido Popular, y ya no solo por este caso
en concreto, sino por otros como el de las vacunas, que para mí
es exactamente igual de grave, si no más, yo considero, Sra.
Consellera, que por el bien de esos sanitarios que han hecho
una labor encomiable durante la pandemia, a los que todos
hemos apoyado, que hemos reconocido su trabajo y que hemos
reconocido su labor, precisamente para que esa labor no se vea
empañada, lo que tendría que hacer, Sra. Consellera, es dimitir. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Sr. Rodríguez, yo ya le he dado los
argumentos que le podía dar, que son los que tengo, los que hay
y la verdad, y entonces no le puedo decir nada diferente. Usted
puede continuar manipulando o intentando manipular, bueno,
tampoco usted es jurista, o sea que a lo mejor tiene también -
pues eso- la necesidad de decir algunas cosas que creo que no
se corresponden.

Yo no voy a buscar culpables, ya se lo he dicho, lo que
tengo que hacer es buscar soluciones, pero me parece muy
duro. Usted conoce alguno de los funcionarios, alguna de las
personas o algunas de las personas que trabajan en el servicio
de salud, Sr. Rodríguez, conoce usted algunos de los
trabajadores, y los trabajadores creo que no pueden ser
cuestionados, no pueden ser cuestionados, o sea, me dice “¿qué
están haciendo allí?”. Una muestra más de lo que he explicado
antes, que es que parezca que la sanidad pública de este país no
funciona, que no es el tesoro que es, que lo es; que
continuaremos invirtiendo y continuaremos trabajando para que
sea de cada vez más fuerte.

Ya sé que a ustedes no les interesa, les interesa todo lo
contrario, el desprestigio de la sanidad pública, es un arma
ahora mismo, es el desprestigio de la sanidad pública. Sus
razones tendrán, sus razones tendrán.

Yo, simplemente, le voy a volver a explicar el tema del
recurso de alzada. El opositor que firma el examen pone un
recurso y la respuesta a ese recurso no necesita vistiplau, es
firma electrónica, o sea, complica mucho más la firma
electrónica, porque ahora prácticamente todo lo firmamos por
firma electrónica y no hay vistiplau, no ves tu, el documento
del vistiplau del secretario general o de la persona del
departamento jurídico correspondiente, tú tienes un documento
a la firma que -se supone- que ha pasado por todo lo que ha
tenido que pasar. 

Pero no es un documento único que ponga claramente el
opositor de tal... no, es que te pone..., hoy -hoy precisamente-
que he firmado electrónicamente he hecho una foto a la
pantalla, he hecho una foto a la pantalla porque si tuviera que
saber... -evidentemente- cada una de las cosas que firmo las
tengo que abrir, porque el Recurso 25/2018, de la Dirección
General de Consumo, ya está. ¿Qué quiero decir con eso? Que
no es que no sepamos, es que confiamos en que los
departamentos que tramitan, tramitan, y, por lo tanto, firmamos.
Yo creo que eso tiene que quedar claro. ¿Que se pueden
producir errores en el camino? Se pueden producir, pero que el
nivel de excelencia de nuestros trabajadores, para el volumen
de trabajo que tienen y de información que manejan en cada
uno de los momentos, creo sinceramente que es ejemplar.

Y, luego, como le he dicho -como no podía ser de otra
manera-, ya empezamos a ver esta connivencia, Partido Popular
y VOX, que no deja de sorprenderme y, por otra parte, de
lamentar, ¿eh?, porque llevo siguiendo -no a VOX
precisamente-, pero al Partido Popular sí, desde hace
muchísimos años, por un interés bastante personal, por otro
lado, sí que lamento ese, bueno, esa..., esas uniones, ¿no?,
aparentes uniones en sus peticiones y en sus planteamientos
pero, en cualquier caso, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo
que ustedes creen que debe ser bueno para los ciudadanos.

Yo creo que el director general ha reconocido el error, no
parcialmente, sino totalmente, ha dimitido y, por tanto, pues a
mí me queda trabajar con mi equipo, con mi amplio equipo,
que no se crea que sea tan amplio, que a la hora de trabajar por
lo menos trabajamos muchas horas y muchísima dedicación por
parte de todos y cada uno de ellos, para seguir trabajando por
la sanidad pública.

Y por mi parte, cuando veo una amenaza, todavía me
vuelvo más fuerte, lo que pretendo es que sea de cada vez más
fuerte la sanidad pública en este país. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, vostè ha fet un ús d’11 minuts i 3 segons,
encara disposa de temps. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Consellera, no ponga
usted en mi boca palabras que no hemos dicho, desde VOX no
solo tenemos la más alta consideración de la sanidad pública
española, que, sin duda, es de las mejores del mundo, con los
mejores y más cualificados profesionales y, además, gracias al
esfuerzo del pueblo español que, con sus impuestos, lo ha
hecho posible, está bien dotada, los aparatos de última
generación y, además, este personal sanitario, tanto médicos
como enfermeras y el resto de personal auxiliar sanitario, han
hecho, no solo durante la pandemia, sino que a día de hoy,
cuando la pandemia no reviste los niveles de gravedad del
pasado, a día de hoy, siguen haciendo un esfuerzo titánico
porque tienen que atender, sobre todo en Atención Primaria, a
multitud de pacientes, y aun así y todo creo que, haciendo un
esfuerzo, les dan una atención médica excelente. O sea, que eso
quede clarísimo, que el mismo concepto que tiene usted y amor
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y defensa de la sanidad pública, le puedo asegurar que tenemos
exactamente el mismo en nuestro partido.

Me gustaría que todo esto sirviera, por lo menos, visto que
evidentemente usted no piensa hacer caso de nuestra solicitud
de dimisión, para que hiciesen ustedes un acto de empatía; y
digo un acto de empatía porque usted, que pertenece al Partido
Socialista, ¿recuerda, por ejemplo, lo que dijeron de la ministra
-la Sra. Mato- cuando ella dijo que no se había dado cuenta de
que su marido tenía un Jaguar, un coche de alta gama, en el
garaje de su casa, lo recuerdan? ¿O recuerdan lo que dijeron
algunos de ustedes cuando la infanta dijo que no sabía de
dónde sacaba el dinero su marido, el Sr. Urdangarín?

Muchas veces, cuando escupe uno para arriba, tiene que
tener mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado, y ya le
digo, de todo esto yo, y lamento tenerlo que decir, la
conclusión que me queda es que el Sr. Fuster no hizo lo que
debía en el sentido de haberse inhibido y de haber avisado de
que no quería participar en nada que tuviera que ver con la
oposición, en la que participaban dos familiares, uno directo y
uno político, que era tan sencillo como eso, porque él sabía que
se había presentado, sabía que se estaba produciendo, y sabía
que en algún momento algún papel referente, aunque
simplemente fuera para aprobar la asignación de plazas,
acabaría encima de su mesa, él lo sabía, y en ningún momento,
por lo visto -que nosotros sepamos- apercibió a nadie de su
personal, a decirle que no le presentaran a la firma ningún
documento que tuviera que ver con la oposición a la que se
había presentado su hija y su yerno.

Y, evidentemente, ha dimitido, pero no ha dimitido por
mala pata, no es que sea una víctima, ha dimitido, Sra.
consellera, porque tenía que dimitir.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, ara, al torn del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, com a primera o única intervenció té
la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, benvinguda a aquesta compareixença número 23,
de la present legislatura, podríem dir que vostè s’ha convertit
en un clàssic aquests anys perquè cada dos per tres la tenim
aquí, benvinguda a aquesta casa, que també és la seva,
benvingut tot el seu equip, al Sr. Palomino desitjar-li, com
diuen a Ciutadella, sort i ventura, i molta feina, que la cosa vagi
bé.

Conclusió d'aquest grup parlamentari: la política és ingrata,
la política és ingrata, la política pot ser injusta, la política
lleva’t tu perquè m’hi vull posar jo, i la política moltes vegades
treu els colors d'equips que han fet feina. No ho dic per vostè,
sinó que ho dic, en general, per a totes aquelles persones que
s'han deixat la pell aquests anys per poder treure endavant una
pandèmia, entre moltes altres coses.

Jo tenc una coincidència amb vostè, i és que no em llegesc
el BOIB cada matí, res, li reconec que durant setmanes vaig
intentar fer-ho, però és que és molt avorrit, és, creiem,
innecessari, i per suposat la vida no ens dona per tant. 

Nosaltres, posats a dir que hi ha coses increïbles, com s’ha
dit aquí, pot ser increïble que un director general de l’ib-salut
de la dilatada carrera que té el Sr. Fuster, de la formació que té,
que no avisàs, en això sí que estam d'acord, que quan arribi un
paper de les oposicions allà on hi ha la meva filla, el meu
gendre, per favor, jo no hi vull participar. 

Vostè ha dit que es posarà fil a l'agulla per trobar solucions
perquè això no passi. I també entenem que ell va dimitir des del
minut 0,1, perquè tampoc no es llegeix el BOIB el matí, cosa
que comprenem perfectament, i, per tant, s'ha llevat d'enmig,
diguem-ho així.

Però posats a imaginar, ja que aquí hi ha hagut un exercici
de gran imaginació a aquestes intervencions dels diferents
grups parlamentaris, vostè ha dit: no vull parlar de culpables;
però, hi pot haver un responsable, una mà malintencionada que
li passàs al Sr.  Fuster la firma per posar-li una trampa? Perquè
ha semblat aquí que si ell no ha fet trampa, qualcú n'ha feta.
Així que aquesta és la primera pregunta que li vull fer,
consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies per les seves consideracions inicials. No, no, jo no
crec que hi hagi cap mà negra ni molt manco. Precisament crec
que és important que quedi molt clar que el procés d'oposició
és molt garantista i que no es pot ni afavorir ni perjudicar ningú
per les garanties que té tot el procés. Per això ho he volgut
explicar, que és un poc dens, però per això ho he volgut
explicar, o sigui, no es pot.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, consellera. Per a aquells que ens hem presentat a
qualque prova pública està clar que hi ha un codi de barres on
precisament el que vol garantir és aquest anonimat. Ja que
parlam de coses increïbles que poden haver passat aquests
temps, també vull dir que em sembla increïble que aquest
opositor firmàs. També ens podem imaginar que va ser molt
mal intencionat i que intentava posar una trampa a la
conselleria. No dic que això passi, però és que posats a
imaginar tantes coses, com avui s'imaginen, aquest senyor, que
suposam que es troba tan ben format com els altres dos, que al
final les seves proves no varen poder tirar endavant perquè no
estaven dins el format que corresponia o les normes que
corresponien, també ens demanam com és possible que se signi
un examen quan ja sabem que això no es pot.
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No sé si vol contestar, és simplement una valoració. 

I ja per acabar, perquè aquí ja s'han fet moltes preguntes, ja
s'han fet moltes respostes. Jo he entès aquest procés que vostè
ha dit, no som jutges, per tant, l’opinió personal me la
reservaré, en qualsevol cas, el que sí vull dir és que si ens sap
greu una cosa és aquesta opositora de llinatge Fuster, que té la
mala sort de tenir un pare director general de l’ib-salut i una
companya de vida de son pare que és consellera de Salut; és a
dir, al final aquesta al·lota sin comerlo ni beberlo, perquè ella
no podia ficar mà dins els exàmens, ni res per l'estil, veu com
es perjudica el seu nom públic perquè simplement les persones
familiars directes es dediquen a la política.

Així és que no em sap greu per vostès, però per ella em sap
molt de greu i també pel seu home. 

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Passam al Grup Parlamentari Mixt, com
a primera o única intervenció té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i sigui benvingut l'equip de la
consellera i gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.

Jo, Sra. Pons, estic emprenyada amb vostè perquè sempre
em trepitja intervencions.

(Rialles de la intervinent)

Sempre coincidim.

Fora bromes, jo sí que crec que evidentment el Sr. Fuster va
fer el que havia de fer, dimitir, i sobretot amb aquesta rapidesa.
Deixem de banda altres qüestions que podem entrar que és, per
exemple, jo crec que, i vostè ja hi ha fet referència, que potser
sí que cal començar a repensar, redefinir aquest procés de..., no
el procés mateix de l'oposició, sinó aquestes persones que
intervenen que signen, per una banda, per evitar aquests
problemes, aquestes dimissions, que a mi personalment m'ha
sabut molt de greu, però també per protegir els familiars.
Arribarem al punt que quan un es presenta a un càrrec polític
haurà de dir a tota la seva família, al·lots, durant quatre anys,
quietos, és clar, trob que aquí també hi ha un punt d’injustícia
brutal per a totes aquelles persones properes.

I ja per acabar, Sra. Consellera, és que també li volia fer el
mateix comentari que la Sra. Pons, com és possible, com és
possible si des de les proves de selectivitat saps que et
presentes a exàmens que són anònims, per molt que la base no
indiqui que ha de ser anònim l’examen si et donen un codi de
barres per alguna cosa serà, dic jo, dic jo! Llavors, és clar,
sincerament, a més, tota la resta van entendre, no?, les
explicacions? Doncs, potser aquesta persona té algun problema
de comprensió, no ho sé, potser a aquesta persona no li
convenia passar aquestes oposicions. No ho sé.

Perquè, posats a deixar anar acusacions sense ton ni son,
doncs, comencem a fer-les totes. Evidentment no som d'aquest
parer, i ja ho sap vostè, Sra. Consellera, però, bé, repensar
potser aquest procés per evitar aquests conflictes que duen a
aquestes situacions i desitjar-li també al Sr. Palomino sort i
encerts pel que queda de legislatura, que no serà fàcil tampoc. 

I gràcies, Sra. Consellera, una altra vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sra. Consellera,
moltes gràcies per la seva presència avui, 2 d'agost. 

Li he de reconèixer que, malgrat ser la vigèsima tercera
compareixença, i hem coincidit a quasi totes, a excepció
d'alguna que potser es va dur a terme durant la meva baixa per
maternitat, fins i tot crec recordar que vàrem ser la primera
comissió a estrenar aquesta sala quan va començar la
legislatura, com li deia, malgrat aquestes 23 compareixences,
no acabaré mai d'acostumar-me a les formes, a l'interès
partidista purament camuflat en l’interès comú, als exercicis de
fingit escàndol per coses que altres partits són objecte de
promoció interna -podem tornar a això després-, i al nul
exercici de posar en valor a l'altre que es fa en aquest parlament
per part d'alguns grups. 

Però avui he de dir que aquesta compareixença ha superat
totes les meves expectatives, no esperi de mi cap pregunta
sobre la seva vida privada, no esperi de mi preguntes capcioses
que no esperen obtenir resposta sinó sembrar dubtes, no esperi
tampoc que m’adjudiqui funcions de jutgessa o que em
sorprengui perquè un director general no llegeix totes les
resolucions a les quals dona el vistiplau, perquè com que he fet
feina a l'administració pública, com molts dels avui presents, sé
com funciona. 

La dimissió del doctor Juli Fuster és una mala notícia, ho
és, malgrat la seva decisió l'honri com a polític, que entenc que
la seva sortida pot resultar necessària per continuar duent a
terme sense soroll el projecte per al qual tant ha treballat. I és
una mala notícia no per a vostè, consellera, o per al partit en el
qual les dues militam sinó per a la sanitat pública de la nostra
comunitat autònoma: Fuster ha estat director del Servei de
Salut durant els darrers set anys, coincidint amb la COVID, la
major crisi sanitària mai viscuda; professional respectat, només
cal escoltar els seus col·legues aquests dies lloar la seva
capacitat de diàleg o les editorials dels mitjans de comunicació
reconèixer el seu coneixement i la seva dedicació de la seva
carrera a la gestió sanitària.

No és habitual trobar tanta unanimitat a l'hora d'avaluar la
sortida d'un polític de primera línia. Tot un sector coincideix en
el fet que el doctor Fuster és una persona dialogant, d’exemple
per a la classe política d’aquest país el va catalogar el president
de SIMEBAL fa uns dies, que també va posar en valor el seu
tarannà empàtic. Per la seva part, Jorge Terol, de SATSE, va
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qualificar de positiva la seva gestió. I així podríem posar
exemples de tots els col·legis professionals i tots els sindicats.

El doctor Juli Fuster va cometre l'errada de donar el
vistiplau a la resolució d'un tribunal, la resolució, no corregir
un examen amb nom i cognoms, no quedaria més que en una
anècdota, de fet, com deia la Sra. Font, ja en selectivitat ens
diuen que aquests exàmens no s'han de signar, si no fos perquè
la filla del director general es va presentar al mateix examen
que l’opositor denunciant. La resolució no afecta la doctora
Fuster, no afecta la seva nota ni la seva obtenció d'una plaça i,
com diu el doctor José Luís Aguilar, membre del tribunal que
va elevar la resolució: “la sentencia del tribunal ha evaluado
sólo el aspecto formal de la firma del director del ib-salut al
final del proceso, ratificando nuestra opinión como tribunal”.
Segons el mateix anestesista el tribunal considera que no es va
respectar, estèticament -estèticament-, la igualtat, la capacitat
i els mèrits, però de hecho la suerte ja estava echada y
ratificado per nosotros, el tribunal de la OP.

Els controls i filtres administratius no han funcionat en
aquest procés, un dels 70 que ha realitzat l'ib-salut des que va
començar ha estat dirigit pel Sr. Fuster, això ho tenim tots clar.
No va passar mai durant els governs del PP, mai no es varen
equivocar en posar una signatura on no tocava, és clar que ho
tenien molt difícil per equivocar-se ja que no van convocar una
sola plaça. No fes res és garantia per no cometre errades
administratives, si no convoques oposicions tens quasi
assegurat no tenir recursos per part dels opositors que no han
obtingut la plaça; si no licites res, no tindràs disputes amb les
adjudicacions, il dolce far niente que va practicar el Govern del
Sr. Bauzá abans de convertir-se en una figura destacada de
Ciudadanos.

Començava avui parlant dels exercicis de fingit escàndol,
ens passava la setmana passada a aquesta comissió quan
s'intentava confondre els treballadors de la conselleria amb alts
càrrecs que s’havien colat a la vacunació, això de colar-se va
passar a Múrcia, on el consejero de Salud del PP va haver de
dimitir per haver-se vacunat quan no li tocava, no a Balears.

També un dia abans, al plenari, quan parlàvem de centres
de salut tancats, així, sense rubor, com si no estiguessin
informats de tots els SUAP que han tancat per vacances a
Madrid, de tots els centres de salut sense metges que hi ha a la
capital de l'Estat.

Al seu dia es varen escandalitzar també perquè el servei va
contractar una advocada xinesa per aconseguir de forma més
ràpida i eficient el material. Tenen raó, vist amb perspectiva
hauríem d’haver contractat el germà de la Sra. Ayuso, com va
fer ella, o al del Duque de Feria, com va l’alcalde de Madrid.

I avui ens volen fer creure que una errada administrativa, i
sí, torn dir “administrativa”, que no afavoreix ningú, és poc
menys que un acte de corrupció. La filla de Fuster obtendria la
seva plaça amb o sense aquest informe, independentment que
l'altre examen sigui o sigui corregit. Nepotisme, diuen, no,
rotundament no, això no es tracta d’un y tú más perquè no som
el mateix que ells, Sra. Consellera, ells i nosaltres, perquè tenim
memòria i hemeroteca i ens recordam de qui va ser la
responsable política, essent directora general de Funció

Pública, d'un informe per avalar que era compatible que el
president Bauzá fos titular d'una farmàcia i president del
Govern a la vegada. Per cert, un informe que, a diferència del
que avui ens ocupa, no varen signar els Serveis Jurídics de la
comunitat.

L'enhorabona, consellera, per la seva feina i la del seu equip
de la qual pot estar ben orgullosa, com ho estam des del Grup
Socialista. Una vegada més demostram que no, no som el
mateix.

 Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Fernández. Respon..., no. D’acord.

Arribats a aquest punt, obrim una segona ronda per a
aquells grups que disposen de temps, correspondria ara al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. La consellera ha donat complertes
explicacions. Es va actuar amb una dimissió àgil i contundent,
com a mostra del compromís ètic d'aquest equip de govern.

Des de la nostra formació volem agrair la feina feta pel Sr.
Fuster al llarg d'aquest temps, desitjar la millor tasca a l’equip
que queda a la conselleria. 

Esperarem aquesta compareixença del Sr. Palomino, que ja
tenim per al mes de setembre. Des de la nostra formació
continuarem reivindicant la sanitat pública i la gestió cent per
cent pública, ja ho sap, i esperam tenir la bona entesa que
vàrem tenir amb el Sr. Fuster amb el nou equip.

Volem lamentar que no hagin estat tots els portaveus de
sanitat els que hagin intervengut avui, perquè creiem que són
més que competents i suficients per poder fer les preguntes a la
consellera. 

I simplement agrair una vegada més la seva presència aquí
en aquesta compareixença i la de l'equip que avui l'acompanya. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Sra. Consellera..., no.

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, presidenta. Consellera, yo no tengo más
preguntas sobre este tema, ya iremos viendo lo que va
sucediendo, lo he dejado claro.
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Y hoy he tenido el placer de sustituir a mi gran compañero
Juanma Gómez, que está en un campamento, como les gusta,
con una entidad y una ONG, como hace siempre.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca..., que no són dins la sala. Per
tant, passam ara al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té
la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte. Passam idò ara al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, presidenta, tampoc no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon el torn ara al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Idò, una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la Sra. Patrícia Gómez i Picard i la dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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