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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent, en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que preveu
l'article 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, atesa
la sol·licitud que és objecte de l'ordre del dia de la convocatòria
d'aquesta sessió.
Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada
per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5956/22, per tal de dur a
terme la compareixença de la consellera de Salut i Consum,
sobre 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 (escrit RGE núm. 5951/22).
A continuació, passam al punt únic de l'ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 5956/22, de la consellera de Salut i Consum,
sobre la condemna al Govern per manca d’abstenció del
director de l’ib-salut en el procés de selecció de funcionaris on
hi participà la seva filla.
Per defensar aquesta iniciativa donam la paraula al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Procuraré
ser breu, demanam la compareixença de la consellera de Salut
per fets que ara ha explicat el president, però abans el Grup
Parlamentari Popular vol manifestar que en cap moment no
posa en dubte la feina que fan els nostres professionals i que
mai no l'hem qüestionada. Entenem també que la resolució del
Tribunal Superior de Justícia no parla en cap cas de
professionals, tal com dóna a entendre l’exdirector general del
Servei de Salut a la seva carta de comiat.
Demanam la compareixença no només per una suposada
errada administrativa que, en cas que ho hagués fet un altre
grup, hagués estat considerat un cas clar de nepotisme,
demanam la compareixença perquè ens expliqui el que ha
passat en seu parlamentari, perquè des del dia que va sortir la
sentència del Tribunal Superior de Justícia no han fet més que
declaracions en premsa i manipular l'opinió dels ciutadans i,
sobretot, dels professionals sanitaris. Manifestar que es
desconeixien els fets quan el mateix director general va
convocar la convocatòria el mes d'agost de l'any 2018, de
facultatiu especialista de l'àrea d'anestèsia, que s’hi presentava
la seva filla i la parella de la seva filla, i quan ell mateix va
rebre un escrit que varen considerar recurs d'alçada i va
demanar, segons consta a la mateixa sentència del Tribunal
Superior de Justícia, un informe al director general de Recursos
Humans i Relacions Laborals, i va desestimar el recurs el
mateix director general considerant-lo un recurs d'alçada, quan
ell el que havia d’haver fet era abstenir-se de tot el
procediment. No només no ho va fer, sinó que va excloure un
competidor de la seva filla d'un procés selectiu.

Ho coneixien els serveis jurídics, ho coneixia el Govern,
fins i tot es va publicar al BOIB, com sempre un exemple més
de mala gestió i d'ineficàcia. Que es conti que cada dia firma
200 o 300 documents no l’eximeix de la responsabilitat que té.
Té, sota la seva responsabilitat, més de 15.000 treballadors que
ara desconfien del processos selectius.
Li desitjam molts d'encerts al centre de salut que vagi i que
faci bona feina, segur que podrà ajudar a aquesta Atenció
Primària nostra, que tant l’ha ofegada.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borrás. I ara, per ordenar una mica el debat,
correspon en primer lloc les intervencions dels grups
parlamentaris que estiguin a favor de la proposta. Sra. Costa?
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor de la sol·licitud que ha fet el Partit Popular, si bé
no compartim ni els arguments que acabam d'escoltar per part
de la portaveu del Grup Popular, ni tan sols la motivació que
fan constar a la seva sol·licitud, atès que parlen de la dimissió
del ja exdirector general de l'ib-salut, motivada per una
sentència condemnatòria, una condemna al Govern. En cap cas,
i des d'un punt de vista jurídic, no existeix cap condemna ni al
Govern ni a l'exdirector general de l'ib-salut, perquè es tracta de
l’admissió d’un recurs, el motiu del qual tothom ja coneix,
perquè el mateix Sr. Fuster ha explicat públicament, l’errada
administrativa, en cap cas no és una condemna, com intenta fer
veure al Partit Popular.
I nosaltres sí reiteram el nostre suport a tot el col·lectiu i a
tot el personal sanitari, amb la feinada que es fa a la sanitat
pública i a la que ha fet l’exdirector general de l'ib-salut, el Sr.
Fuster, i lamentam que el Partit Popular, una vegada més,
intenti estirar un tema que està absolutament tancat amb la
dimissió del Sr. Fuster i, una vegada més, intenta posar ombres
de dubte a la gran labor que es fa a la sanitat pública de les Illes
Balears.
Malgrat tot això, no tenim cap inconvenient que la
consellera comparegui en aquest parlament per explicar o
sotmetre’s a les preguntes que considerin oportunes els grups
parlamentaris.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Costa. Sra. Sans?
LA SRA. SANS I REGIS:
Sí, breument. Unidas Podemos també votarà a favor de la
petició de compareixença en ares a la transparència i que la
consellera pugui donar totes les explicacions pertinents i
respondre totes aquelles preguntes que puguin formular els
grups parlamentaris. Si bé també coincidesc amb la Sra. Costa
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que el Partit Popular és el seu modus operandi cada vegada que
vol intentar desgastar aquest govern. I també vull expressar el
suport del nostre grup parlamentari a tot el personal sanitari que
han demostrat ser uns grans professionals durant tots aquests
anys, sobretot durant aquesta pandèmia.
I, com deia al principi, hi votarem a favor avui.

totes les explicacions que consideri que encara no s’han donat
sobre aquest aspecte.
I, evidentment, vull sumar-me a l’aplaudiment a tot el
personal sanitari que ha fet moltíssima feina en aquests dos
darrers anys i que ha estat un exemple de professionalitat per a
la tota la societat balear.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president.

Gràcies. Sra. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Sra. Ribas?

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres, des
del Grup Parlamentari El Pi, també votarem a favor. Creiem
que la millor manera que se'ns expliqui allò que ha passat o que
no ha passat és a la seu parlamentària, més enllà dels mitjans de
comunicació. Per tant, nosaltres hi estam absolutament a favor.
I també lamentar aquests fets o aquests no fets, ja veurem
el que ha passat, com s’ha explicat en el dia d'avui, lamentar
això que ha passat, un trist final per a una persona que creiem
que ha fet molta feina per al bé de la sanitat en aquesta
comunitat autònoma.
En qualsevol cas, pensam que sí, que la màxima
responsable de salut d'aquesta comunitat, la consellera, ens ho
ha d'explicar exactament, perquè comprenguem que és el que
ha passat en aquest procés. Per tant, hi votarem que sí. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Sra. Campomar?
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies. Des de MÉS per Mallorca, votarem a favor de la
compareixença, creiem que en aquest cas, jo crec que les
manifestacions que ha fet el mateix afectat han estat clares i,
des de MÉS per Mallorca, una altra vegada més, també, volem
donar les gràcies a tot el personal sanitari per aquesta feina que
han fet aquests dos anys i per la que segueixen fent, i també a
la direcció de tot el personal sanitari, que ha fet possible que
durant tots aquests dos anys es pogués fer front a una pandèmia
d'una manera eficient, cosa que ens du a pensar que hem de
seguir millorant aquesta sanitat i hem de seguir fent feina per a
les condicions del personal sanitari.
Crec, a més, que totes les entitats i tots els sindicats sanitaris
han donat les gràcies per aquesta gestió i, per tant, des de MÉS
per Mallorca volem seguir i mantenir aquesta línia. Moltes
gràcies
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sra. Campomar. Sr. Pérez-Ribas?
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciudadans
votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè la consellera doni
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LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Evidentmente, desde el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares también agradecemos
siempre esa labor magnífica que hacen los profesionales de la
salud, pero creo que aquí no estamos debatiendo nada sobre
eso, aquí lo que estamos debatiendo es si tiene que comparecer
la consejera de Salud por un claro caso de nepotismo, porque
el director general del ib-salut, nombrado por ella, y que,
además, es su marido, no se abstuvo en un procedimiento de
oposiciones en el que participaban su hija y su yerno, y con su
intervención en el procedimiento favoreció a su hija, dado que
eliminó a un posible competidor.
Por tanto, creo que es muy necesario que la mujer de la
persona implicada, que también forma parte del equipo
directivo, que me hace sospechar, de forma bastante justificada,
que podría estar metida en el ajo o poder tener conocimiento de
lo que estaba ocurriendo, puesto que se trata de su propia
familia, pues creo que es muy necesario que comparezca y que
nos dé las explicaciones oportunas para poder descartar esas
sospechas, si es que es posible. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Tots els grups s’han manifestat a favor,
els grups presents aquí, a la sala; malgrat això, sotmetem a
votació la proposta.
Vots a favor?
Vots en contra? No n’hi ha. Abstencions tampoc.
Per tant, són 16...
(Remor de veus)
..., bé, idò 16 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
I no havent-hi més assumptes a tractar..., perdó, abans de
tancar la sessió, simplement una informació que, pel que a mi
m’ha traslladat la Mesa de la Comissió de Salut on s’ha de
substanciar, segurament aquesta compareixença es produirà el
proper dia 2, a les 13.00 hores. Està pendent de confirmar,
després sortirà el calendari, però ja que són tots aquí, doncs que
ho sàpiguen.
D’acord, moltes gràcies.
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