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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió i en primer

lloc demanaria si se produeixen substitucions?

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. President, Xisco Molina sustituye Maria Binimelis.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Passam al primer punt de l’ordre del que consisteix en les

preguntes 2762, 2763 i 2764. Volia demanar a l’interpelAlant si

és possible agrupar algun tipus de pregunta, o les vol formular

per separat? Separades. Molt bé.

I.1) Pregunta RGE núm. 2762/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a deficiències detectades a

l'Hospital de Can Misses.

Per tant, passam a la pregunta 2762, relativa a deficiències

detectades a l’Hospital de Can Misses. Té la paraula el Sr.

Ramon i Juan per un temps de 10 minuts. 

Perdó, abans de res voldria dir que..., no han arribat encara?

No, res, res perdó. Continuam la sessió.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La primera pregunta fa referència a

deficiències detectades a l’Hospital de Can Misses d’Eivissa i

vaig decidir plantejar-la davant d’una informació apareguda en

premsa del dijous 17 de març, allà on a una roda de premsa una

mica multitudinària de membres de la junta de personal

d’aquest hospital de diversos sindicats denuncien unes

deficiències. Jo fent una mica de preàmbul voldria enllaçar,

després en parlarem més, d’una situació que hi ha a l’Hospital

de Can Misses de falta de diàleg entre la gerència i els

representants sindicals, dificultats d’enteniment que jo crec, ja

li ho vaig dir una altra vegada a la consellera, que sobrepassen

els límits normals. No és estrany que hi hagi discrepàncies, que

es facin rodes de premsa per part de la junta de personal, però

el grau de manca d’enteniment, hi ha la sensació molt forta de

què per res es compta amb els representants dels treballadors,

de què no se’ls passa informació. I allà fan una roda de premsa

per denunciar unes deficiències que fan relació a la possible

presència de productes cancerígens en el laboratori d’anatomia

patològica, de risc per als treballadors i també una situació de

risc d’incendi i de manca d’adequació dels mitjans contra

incendis.

Són unes deficiències, que amb més o menys raó, ells

decideixen plantejar per a la via de l’opinió pública, dels

mitjans de comunicació, en roda de premsa per aquesta manca

de diàleg absolut. Són unes deficiències aquestes que afecten

bàsicament els propis treballadors del centre, les condicions en

què fan la seva feina, però que s’ajunten a altres deficiències

que ja afecten els pacients, com aquelles que es produeixen en

els quiròfans, les goteres, o el fet d’aquella operació que se va

haver de suspendre per una avaria elèctrica quan la pacient ja

estava anestesiada. Ara també ens hem trobat que es suspenen

operacions programades per problema, en aquest cas de poder

subministrar l’anestèsia perquè fallen els aparells. En definitiva,

semblen massa deficiències i també sembla ser que ni es fa tot

el que seria possible per resoldre-ho i sobretot, no es fa en el

clima de diàleg que seria recomanable en una institució com

aquesta. Per això voldríem saber l’opinió de la consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Contesta l’Hble. Sra. Consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Ramon, vostè fa tot un revolutum  i mescla coses de les que ni

tan sols s’han plantejat a la pregunta. No obstant dins

l’apreciació genèrica de què hi ha una manca de diàleg entre la

gerència i els sindicats jo li diré que no és la meva opinió. La

meva opinió és que hi ha una manca de diàleg i receptivitat per

part d’un sindicat molt concret front la gerència, que a més en

paraules expressades per membres d’aquest mateix sindicat han

dit que se volen carregar el gerent i això ha generat una sèrie de

conflictes. I en qualsevol cas jo intentaré exposar-li avui aquí

respecte les qüestions que vostè m’ha plantejat, perquè si hem

d’entrar en el tema dels quiròfans, pediatria, etcètera, jo crec

que li he contestat adequadament davant d’aquesta seu

parlamentària, però si vostè vol a la rèplica li puc tornar

contestar.

Respecte el laboratori d’anatomia patològica de l’Hospital

de Can Misses, és veritat que hi va haver una polèmica en

relació a l’ús d’allò que comunament se denomina formol, (...).

És veritat que aquest producte a la legislació espanyola no

figura com a cancerigen, això s’ha de tenir molt clar. El que

passa és que hi ha hagut un laboratori francès d’investigació

que ha conclòs que sí podria ser cancerigen. Què vol dir això?

Hem de deixar d’utilitzar formol en els nostres hospitals? No

Sr. Ramon, perquè no hi ha cap producte que el pugui

substituir, el que hem de fer és controlar els límits de formols

que tenim en els laboratoris, en aquest cas d’anatomia

patològica dels nostres hospitals. Això és el que hem estat fent

des de la gerència d’Eivissa i Formentera. Quan va sortir aquest

problema hi va haver una reunió efectivament del comitè de

prevenció de riscs laborals i hi va haver també un seguit de

contactes, tan amb la Conselleria de Treball com amb el

ministeri corresponent amb aquesta intenció. Els dos

organismes varen fer una inspecció, ens varen fer una

recomanació de mesures que havíem de prendre i jo li puc dir

que a hores d’ara ja s’han pres totes les recomanacions i totes

les mesures que allà s’establien, des d’uns sistemes d’extracció

diferenciats, de manera immediata se varen entregar màscares

als treballadors. I si vostè vol podem aprofundir damunt aquest

tema.

Però en qualsevol cas dir-li que deficiències detectades en

el laboratori d’anatomia patològica fan referència a això, que
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inicialment hi podria haver un límit superior de formol del

permès. Tota aquesta polèmica va sorgir precisament perquè un

laboratori francès va dir que podia ser cancerigen aquest

producte. S’han pres totes les mesures que se varen dictar en

aquest respecte. Per tant, la meva valoració és que la gerència

del servei de salut de l’àrea d’Eivissa i Formentera ha actuat

correctament i no només això, ha actuat de manera excelAlent

perquè amb molta rapidesa ha pres totes aquelles mesures per

poder prevenir totes les circumstàncies negatives per als

treballadors d’aquell laboratori.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el

Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo entenc que vostè

defensi el seu gerent mentre no el cessi, és normal, si no el

defensa públicament l’hauria de cessar. Però hi ha coses que

són difícilment creïbles. Aquesta roda de premsa multitudinària

es fa perquè la junta de personal no aconsegueix que li facin

cas, que li passin informació, que el rebin, que el comitè de

seguretat laboral no aconsegueix parlar amb la gerència i és una

situació realment complicada. 

I miri, li ho vaig dir una altra vegada i li ho dic ara, no és un

problema d’una enemistat personal d’un sindicat. Jo aquest

mateix dilluns d’aquesta setmana vaig estar in situ en el propi

hospital, en els locals dels sindicats, vaig estar parlant amb 3

sindicats diferents, opinió unànime, mai hi havia hagut una

gerència que escoltés tan poc als representants dels

treballadors, ni fins i tot a la penúltima etapa de gestió directe

de l’INSALUD, amb administració del PP i amb un anterior

gerent que va ser molt conflictiu, fins i tot va ser conflictiu dins

del seu propi partit que és qui el va cessar, me varen dir que no

s’havien trobat això representants de 3 sindicats diferents, no

s’havien trobat mai amb una situació de manca de diàleg i

d’informació com la que hi ha en aquests moments. En aquest

cas únicament es varen prendre mesures quan la cosa surt a la

premsa i surt ocupant pàgines senceres i els mitjans de

comunicació fan cas a aquesta denúncia i té repercussió, o no

s’actua ni se’ls escolten. Crec que és una situació que

convendria de veres corregir. I és amb els seus treballadors que

ha de parlar, no ha de parlar amb els grups de l’oposició que

feim preguntes aquí. Me pareix molt bé, per indicació seva, el

gerent em va citar i em va donar tot tipus d’explicacions, no és

a mi que les ha de donar, encara que també ho agraesc, és als

seus treballadors, als seus representants, cosa que no passa en

tot aquest temps.

Jo estic content que s’hagin resolt els temes del laboratori

d’anatomia patològica, que s’hagi fet cas, que es controlin els

nivells de formol. Esper que la denúncia de risc d’incendi que

hi havia estigui resolta també. Però crec que seria bo que hi

hagués un major diàleg i s’afrontessin els problemes. Jo segons

ha dit vostè, he fet tot un revolutum , bé sí he aprofitat, donat

que no és massa àgil el sistema parlamentari per dir..., ja sé que

no figurava aquí, si vostè vol dir alguna cosa dels problemes

dels aparells d’anestèsia que estan fallant, com altres coses que

estan fallant. I miri, no s’estranyi que li ho pregunti, jo tenc

preguntes orals fetes del passat mes d’octubre que no entraren,

no se sap per què en comissió en el passat període i a pesar de

no estar retirades no se m’han contestat com a resposta escrita

i que és el que passa quan s’acaba un període de sessions. Per

això quan tenim l’oportunitat tractam de plantejar els diversos

problemes i les diverses preguntes que hi ha.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica i per 5 minuts

té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, miri sobre les dues

qüestions, començaré per la darrera. Si no li he contestat

qualque pregunta, la veritat és que li deman disculpes, però

també li he de dir una altra cosa, és que som la membre del

Govern que du més preguntes contestades en aquest Parlament

i me pareix molt bé, però és que el volum de peticions de

preguntes escrites, documentació, orals, etcètera que tenc a la

conselleria és realment impressionant. Jo els puc dir que si no

els he contestades no ha estat per manca de voluntat,

probablement estam dins la carpeta damunt la meva taula

perquè quasi tenc quasi 20 carpetes cada dia per contestar i

crec que a més he contestat un percentatge molt elevat de totes

aquestes iniciatives parlamentàries, a diferència de l’anterior

legislatura. A vostès no els agrada que jo els recordi l’anterior

legislatura, però també he de dir que quan jo feia una pregunta

sobre llista d’espera per exemple, no se’m va contestar, ni

abans, ni després, no se’m va contestar mai. Per tant, dir-li que

si hi ha alguna pregunta ho revisarem i els demanaré que se

faci, però que si no s’ha fet no ha estat per mala fe.

Respecte la pregunta concreta d’avui del tema del formol.

Sr. Ramon, és que són dues perspectives diferents. És a dir, jo

vull que hi hagi diàleg i si falla el diàleg s’ha de recuperar,

lògicament i a més em consta que el gerent de l’Àrea de Salut

d’Eivissa i Formentera està fent esforços, perquè a més hi ha

algun representant sindical que no està afavorint aquest diàleg.

Per tant, no pot haver-hi diàleg quan de les dues persones una

no vol de cap manera que hi hagi diàleg, el gerent està fent

esforços. Quant el tema del formol se va informar puntualment

de totes aquestes circumstàncies que jo li he expressat

anteriorment en els delegats de prevenció. El que va passar és

que després d’aquesta reunió allà on se va informar, el delegat

de prevenció de Comissions Obreres va convocar una roda de

premsa i va començar a criticar la gerència, sense fer menció a

totes les mesures que s’havien decidit prendre i que s’anaven a

prendre. I sense guardar el deure sigil en el qual jo crec que fins

i tot la normativa marca al delegat de prevenció.

Per tant, aquí hem d’entendre que hi havia unes

circumstàncies, hi havia una intencionalitat de fer veure un

problema més gros del que realment era. Jo tenc i si vol que hi

entrem hi entrarem, jo tenc escrits dirigits al gerent de l’Àrea de

Salut d’Eivissa i Formentera de treballadors del laboratori
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d’anatomia patològica, allà on els expliquen que han estat

fustigats pels delegats de Comissions Obreres, que són els

mateixos que critiquen aquesta manca de diàleg també amb el

gerent. I que li diuen al gerent que prenguin mesures perquè no

poden fer feina d’aquesta manera i les tenc aquí i li ho puc

mostrar Sr. Ramon. És a dir, se tracta de què aquestes persones

volen crear aquest ambient de conflictivitat, fins i tot arribant

a fustigar els treballadors del mateix hospital.

Per tant Sr. Ramon, dir-li que seguesc manifestant el que li

he dit a la meva primera intervenció, per suposat que en el

funcionament normal dels hospitals hi pot haver problemes.

Però la voluntat del gerent de l’àrea i la voluntat d’aquesta

consellera és que se puguin anar solucionant amb un intercanvi

d’informació i de comunicació, de tal manera que les coses que

no funcionen del tot bé se puguin anar millorant. Jo crec que en

aquest cas del formol ho hem fet, tot d’una hem detectat un

problema, hem pres les mesures que hem pensat que eren les

adequades i que ens deien a més, tan el ministeri com la

Conselleria de Treball. Les hem aplicat de manera immediata

i a dia d’avui que hem solucionat el problema. Jo crec que més

exemple d’allò que és colAlaboració, diàleg i efectivitat jo crec

que no n’hi ha. Però en qualsevol cas Sr. Ramon, aquesta és la

meva perspectiva que és la que vostè m’ha demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2763/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conflictivitat laboral als

hospitals, mobbing, càstigs o represàlies.

Passam a la següent pregunta la 2763, relativa a

conflictivitat laboral en els hospitals, mobbing, càstigs i

represàlies. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A part de la manca de diàleg entre la

gerència i els representants dels treballadors, a l’Hospital de

Can Misses hi ha una situació que jo crec que preocupa a bona

part dels professionals i en alguns casos a una part no

menyspreable dels pacients i que són les actuacions en contra

de determinats professionals i el fet de què es pugui pensar que

no siguin de la corda política corresponent i se’ls pugui cessar,

desplaçar dels seus llocs de feina o puguin obrir-se expedients.

Han passat qüestions difícilment explicables des d’un

plantejament purament de gestió hospitalària, de gent que se’ls

ha llevat la seva responsabilitat i se’ls ha desplaçat o s’han

buidat de contingut les seves feines. Però jo em centraria

bàsicament en tres punts, entre altres coses per no haver de

citar noms que no és convenient, no sigui que tenguin més

represàlies. Des de la responsable de l’àrea de psiquiatria, que

és el cas intermedi, en el primer cas el responsable de l’àrea

d’informàtica, que a pesar d’haver-li reconegut mitjançant carta

la seva tasca duta a terme amb molta eficàcia, d’haver posat tot

el sistema d’informàtica en marxa, d’haver preparat el tema de

la telemedicina, se’l cessa i els propis cap de secció i de

departament de l’Hospital de Can Misses diuen que és l’única

explicació que li troben és que sigui un cessament per

motivacions polítiques i demanen que segueixi en el seu mateix

lloc.

I després hi ha un altre cas que és realment sorprenent, el

cas d’un cardiòleg i és sorprenent perquè, tot i que hi ha dos

expedients administratius que pot tenir la raó de ser contra

aquest cardiòleg. Però la veritat és que ni els seus pacients, ni

part dels seus companys, dels treballadors de centre, entenen

per què li obrin aquests expedients i entenen que també són

represàlies. Hi ha hagut un cas, ja dic, bastant sorprenent, crida

l’atenció i crec que no millora la imatge de la sanitat pública i

són les repetides concentracions davant del propi hospital, tan

de pacients com treballadors del centre. Jo en una d’aquestes

ocasions vaig tenir oportunitat de parlar amb diverses persones

que hi havia allà, persones que en principi me mereixen molt de

respecte i que creien que en tot cas l’expedient estava exagerat

i que no es mereixia aquell cardiòleg aquest expedient. 

Altra vegada sindicats, no estic parlant d’un sol sindicat,

sindicats del centre diuen que és una qüestió de represàlies de

caràcter sindical i sincerament aquesta situació és preocupant.

Què passa, que a l’Hospital de Can Misses qui discrepi

políticament del gerent s’enfronta a què se’l canviï de lloc, que

perdi el lloc de feina, que li obrin expedient? Crec que és una

situació que sincerament s’hauria de corregir per a la

tranquilAlitat de la feina interna a l’hospital i també per la

imatge pública que es dóna de la sanitat pública en aquest

centre hospitalari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Contesta l’Hble. Consellera per un temps de 10

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon miri, Diccionario de la

Real Academia Española i jo li contestaré el que vostè em

demana. Represalia: Derecho que se arrogan los enemigos

para causarse recíprocamente igual o mayor daño del que han

recibido. 2. Retención de bienes de una nación con la cual se

está en guerra, o de sus individuos. 3. Medida o trato de rigor

que, sin llegar a ruptura violenta de relaciones, adopta un

estado contra otro para responder o determinaciones adversos

de este. 4. Por extensión, el mal que un particular causa a

otro, en venganza o satisfacción de un agravio.

Jo li puc dir i li puc assegurar i no és que sigui una defensa

a ultrança del meu gerent d’ Eivissa, que ni enemics, ni guerra,

ni venjances, el que hi ha són incoacions d’expedients

disciplinaris perquè en el moment determinat i per un motiu

determinat s’ha pensat que hi podia haver la incursió d’una

causa disciplinària i així s’ha fet. Vostè m’ha parlat de dos, jo

li puc dir que en aquests moments hi ha oberts a la gerència,

com a mínim fins el moment en què me varen preparar aquesta

documentació, 8 expedients, però s’instruiran, se resoldran i

l’instructor corresponent dirà si hi haurà o no hi haurà aquesta

falta disciplinària.
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Represàlies, venjances, guerres, enemics li puc assegurar

que no n’hi ha cap, ni per part meva, ni per part del gerent

d’Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un temps

de 5 minuts té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Si això és així seria bo que

convencés tota la gent que treballa a l’Hospital de Can Misses.

Per exemple aquí hi ha un escrit que tenc jo, de 5 de desembre

del 2003, que signen tots els treballadores d’informàtica de

l’hospital i llegesc el final: “por todo esto solicitamos a esta

gerencia que se replantee la decisión tomada que nos ha

sorprendido negativamente y que consideramos injusta y

carente de todo argumento”.

Un sindicat i no és precisament Comissions Obreres, que

també fa un altre escrit, però que en aquest és UGT li diu:

“desgraciadamente la lógica de la situación sólo nos deja una

conclusión posible, se está teniendo con Don Fernando García

Jiménez un gesto, que a falta de una mejor explicación por su

parte, debemos considerar como una auténtica depuración

política”.

Després hi ha un altre escrit, que signen els caps de servei

i de secció, crec que tots els que hi havia en aquell moment, no

sé si en falta algun i li solAliciten a la gerència que mantengui

aquest treballador en el seu lloc. Se l’ha llevat d’enmig no se

sap ben bé per què, perquè aquí els propis sindicats, ja he dit

que no és un sol, diuen que és una “depuració política”. El més

curiós és que és un treballador que el propi gerent no molt

abans li donava el seu agraïment, la seva felicitació per les

feines que estava fent i la rapidesa en què ho estava duent a

terme. Per tant, en aquest cas entenem, com entenen la major

part dels treballadors, que hi ha una depuració política. 

En el cas del cardiòleg també ho entenen així bona part dels

sindicats que muntaren aquella manifestació i un número

important d’ex-pacients que estaven a la porta de l’hospital i

que també entenien aquestes qüestions. I realment és

sorprenent, ja dic, jo no havia vist mai una situació com aquesta

i el grau d’indignació pel tractament que se li estava donant

entre pacients i membres de la junta de personal i personal

sanitari que no era ni una cosa ni l’altra, que estaven allà.

Juntament amb tots els altres responsables de diverses àrees

que s’han cessat en aquests temps, sense haver-hi una

justificació professional, crec que creen un ambient realment

preocupant per fer la feina, per atendre el personal dins

l’Hospital de Can Misses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica i per un temps

de 5 minuts té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, li ho torn repetir, no hi

ha represàlies, ni res del que vostè està dient. Simplement hi ha,

o bé instruccions d’expedients disciplinaris, o bé en aquells

llocs que són de confiança, si en un moment determinat en una

persona se perd la confiança és substituïda i punt. Vull dir que

són coses que no s’han fet només ara, s’han fet tota la vida. Per

tant, no entenc la crítica. 

Però en qualsevol cas Sr. Ramon, per entrar en un cas, el

cas del cardiòleg Dr. (...). Miri, a mi el que demanava és, crec

recordar li ho dic de memòria, que de 7 expedients disciplinaris

que tenia aquest senyor, amb firmes de pacient seus que

criticaven determinades actituds, amb peticions fins i tot de

professionals dels mateixos hospitals que varen derivar amb

aquests 7 expedients disciplinaris. El que me demanaven era

que acceptés el xantatge de les manifestacions i atès que

s’estaven manifestant retirés aquests expedients disciplinaris.

Això és el que se’m demanava Sr. Ramon. Jo això no ho puc

consentir mai, com puc retirar expedients disciplinaris per mor

d’una manifestació o una pressió sindical? Això no seria bo ni

per a nosaltres ni per als mateixos treballadors. Vull dir que

quan s’incoa un expedient disciplinari és perquè hi ha una

presumpció de què s’ha comès una falta disciplinària i allò que

s’ha de fer és instruir l’expedient per part d’un instructor

totalment objectiu i després tenir unes conclusions. S’arriba a

la conclusió de què hi ha falta i per tant, es posa la corresponent

sanció, o es conclou que no hi ha falta i per tant, queda

sobresegut i no hi ha cap sanció.

Sr. Ramon, això és allò que estam fent nosaltres a l’Hospital

de Can Misses i a la gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i

Formentera i ho continuarem fent. Jo no puc permetre, perquè

hi hagi una manifestació, a més li he de dir que manifestacions

convocades a bombo y platillo dient que tots érem pacients

d’aquest metge és fals, perquè més de la meitat de les persones

que s’estaven manifestant no havien estat mai pacients d’aquest

doctor, eren simplement persones que anaven a cor per fer més

gran la manifestació. Però encara que fos així, el que no se pot

fer mai és per mor d’una manifestació retirar expedients

disciplinaris, perquè li ho dic seriosament Sr. Ramon, no és per

a nosaltres, crec que seria un missatge molt negatiu de cara als

treballadors.

Per tant, li repetesc que no hi ha cap tipus de represàlia, no

hi ha cap tipus de venjança i no hi ha cap tipus de persecució.

Simplement crec que estam actuant com hem d’actuar per

preservar l’ordre intern a les distintes gerències, en aquest cas

de l’Hospital de Can Misses i perquè entre tots puguem fer

feina per donar un bon servei sanitari als nostres ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 2764/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conflictivitat laboral.
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Passam a la tercera i darrera pregunta. Per formular la

pregunta RGE núm. 2764 té la paraula el Sr. Miquel Ramon per

un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ja no és

únicament de l’Hospital de Can Misses, sinó que també fa

referència a altres hospitals, en concret a Son Dureta, perquè

seguesc pensant que hi ha un grau de conflictivitat, més enllà

del que podríem considerar normal i hi ha coses sorprenents.

Jo sincerament Sra. Consellera, crec que seria bo que posi

en qüestió la informació que li passen des de gerència i la

contrastés amb altra gent. Jo no havia parlat de xantatges i en

tot cas vostè només m’ha parlat d’un expedient disciplinari,

l’altre cas que li havia dit abans, allà on es considera una

depuració política, que ho firmen els caps de secció, de

departament i els seus companys no n’ha dit ni una paraula.

Però hi ha hagut altres tipus de conflictivitat o qüestions que

s’han denunciat a Can Misses, com és el tema d’un concurs per

cobrir places de cures palAliatives que es denuncia per part dels

sindicats i que curiosament el Jutjat del Contenciós

Administratiu número 1 li dóna la raó i s’han... En fi, que

aquestes contractacions són ilAlegals. També hi ha el cas de la

contractació de pediatres amb titulació d’altres països que no

tenien la seva convalidació, ni permís de treball i s’han pagat

mitjançant fons estranys, que no eren pròpiament els que

corresponen per pagar la gent. Això ha estat denunciat i la

Inspecció de Treball ha posat una multa de 2 milions de

pessetes també aquí, a la Gerència, o sigui, a l’Hospital de Can

Misses. 

I de xantatges allò que es comenta, i seria molt greu que fos

així realment, és que s’ha utilitzat l’expedient -que, per cert, no

tots es conclouen, es va deixar morir un expedient i se’n va

obrir un altre- s’ha utilitzat l’expedient contra un cardiòleg que

a més és afiliat a un sindicat per fer que el sindicat retiràs

aquestes altres denúncies. Si això fos així, i hi ha prou indicis

que això és així, en aquest cas potser sí que estaríem davant una

situació de xantatge, i jo crec -no li estic fent afirmacions- jo

crec que hi ha prou indicis que això sigui així. Li deman que ho

investigui.

També ha sortit publicat a diversos mitjans de comunicació

que a l’Hospital de Son Dureta s’ha tancat un grup de

sindicalistes per una qüestió tan senzilla -n’hi havia més, eh?,

tota una sèrie de reivindicacions-, per una qüestió tan senzilla

com és poder negociar, plantejar la possibilitat de negociació.

Sincerament crec que no és la manera de gestionar els hospitals

públics més correcta i que alguna actuació seria necessària des

de la seva conselleria per tractar de baixar el nivell de

confrontació i augmentar el nivell de diàleg.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Contesta l’Hble. Consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, li torn repetir: jo no crec

que hi hagi manca de diàleg i molt manco si estam parlant ja a

nivell general des del Servei de Salut i no ens centram a una

gerència. Jo li puc dir que crec que hem arribat a acords molt

importants tan sols en dos anys, o ni tan sols no fa els dos anys:

acord d’homologació del personal de les fundacions en el març

del 2004; acord d’acció social per als anys 2005, 2006 i 2007;

i hem firmat un pacte, un acord marc general de negociació ara

fa uns dies, el mes d’abril, amb tots els sindicats. Per tant jo

crec que hi ha molta diferència entre la situació que vostè

exposa i el que jo li estic demostrant amb fets, perquè tot això

són acords que vostè pot comprovar. 

Per tant jo no crec que hi hagi ni conflictivitat ni manca de

diàleg, i li ho dic de veres, Sr. Ramon, perquè si pensàs que

això efectivament és cert faria feina perquè no ho fos, perquè

crec que no és la situació ideal i crec que a la sanitat ja les

coses són prou importants i prou difícils com per, a sobre,

barallar-nos entre nosaltres i tenir aquesta manca de diàleg, i

crec que entre tots hem d’ajuntar esforços per tirar endavant i

remar tots junts. I precisament jo crec que ho demostrat i aquest

govern ho ha demostrat, quan va proposar el primer dia una

pacte per la salut i que, bé, si no fos perquè en aquest moment

qualque partit polític no ha volgut continuar, entre ells vostès,

Sr. Ramon, estaríem asseguts i estaríem parlant.

Per tant conflictivitat, cap ni una. Bé, cap; lògicament

sempre hi ha problemes, sempre hi ha coses amb les quals els

sindicats no estan d’acord, però bé, és que jo crec que fins i tot

m’espantaria si no hi n’hi hagués cap, perquè al final també és

la seva funció. Li ho demostr amb aquests acords.

A nivell de la Gerència d’Eivissa i Formentera, Sr. Ramon,

li he de dir que jo tenc escrits aquí també dels sindicats dirigits

a la gerència, on diuen que per favor els deixin fer feina perquè

tenen por de les coaccions d’altres sindicats. Per tant podem

parlar, Sr. Ramon, però jo el que crec, sincerament, és que allò

que s’està fent és intentar generar un ambient de conflictivitat

que no existeix, i no existeix en aquest moment; jo no vull dir

que no pugui existir aquest ambient, però en aquest moment no

existeix. 

Jo crec que les coses s’estan fent el millor que sabem, estam

fent molta feina perquè les coses a la sanitat pública puguin

funcionar, perquè puguem donar el millor servei als ciutadans

i perquè els professionals també puguin tenir les millors

condicions de feina, i per això aquest acord d’homologació per

a aquest acord d’acció social, i per això aquest acord marc de

negociació, en el qual s’inclou una sèrie de qüestions

fonamentals, com l’estatut marc, com la carrera professional i

com altres qüestions. Per tant crec que aquesta és la línia en la

qual hem de fer feina, a la qual està convidat també, Sr. Ramon,

vostè com a representant d’un partit polític amb representació

parlamentària, i que per tant és en aquella que hem de continuar

i així ho farem.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per 5

minuts té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo no tenc per

què dubtar de la seva paraula. Vostè diu que ha rebut escrits

d’altres sindicats que denuncien les coaccions d’aquests -supòs-

sindicats que estan enfrontats a la direcció; si això és així no

entenc, Sra. Consellera, com així no hi ha expedients i com així

no està el tema en el jutjat. Si hi ha sindicats que coaccionen

altres treballadors aquest tema hauria d’estar en el jutjat, el

tema hi hauria d’estar-hi.

Jo de moment no sé que això hi sigui, per tant permeti’m

que ho posi en dubte, i permeti’m que posi en dubte la voluntat

de diàleg: si l’exemple és precisament el pacte per la salut, on

no hem tengut la possibilitat de saber quins són els projectes

reals del Govern en relació als temes transcendentals de la

salut, on no hi ha hagut un diàleg sobre temes importants sinó

que es tracta de reunions per donar voltes sobre qüestions de

mètode o sobre coses intranscendents però no es pot parlar dels

temes fonamentals, entenc que determinats sindicats no estiguin

d’acord amb el diàleg que se’ls ofereix en els centres de feina,

en els hospitals o centres de salut.

En qualsevol cas jo no esperava, Sra. Consellera, que vostè

donàs la raó a qui fa aquest tipus de denúncia. No m’ho

esperava i a més em sembla lògic que vostè no ho faci. Jo

simplement li demanaria que s’ho pensi, que reculli informació

contrastada, que no doni per bona únicament la que li arriba de

manera habitual, i que si detecta, com jo crec que és evident,

que hi ha actituds per part dels responsables de la seva

conselleria, de gerents i altres càrrecs polítics de la seva

conselleria, que prengui de manera discreta, si vol, i deixant

passar el temps que faci falta, que prengui les mesures que

facin falta per eliminar situacions que jo continuu considerant,

i em remet a allò que em deien el dilluns, ja dic, tres

representants sindicals de tres sindicats diferents, que mai no

havíem tengut una gerència amb la qual fos tan difícil parlar,

que fos tan autoritària i tan arbitrària. Jo crec que si en el seu

moment, ja dic, dins el seu propi partit es va cessar un gerent

que era massa conflictiu, idò que s’hauria de plantejar també

aquesta possibilitat ara, de cara a no massa temps perquè la

cosa la cosa no empitjori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica i per tancar el debat, per un temps

de 5 minuts té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, no insistiré en el que li

he dit. Es vol crear una imatge de conflictivitat que en aquests

moments no existeix. Li repetesc que es pot generar perquè

sempre hi pot haver punts de conflictes, i esper que no sigui

així, i esper que no sigui així i que a més hi hagi una actitud de

diàleg permanent tant per part d’aquesta consellera, com del

gerent del Servei de Salut, com del gerent d’Eivissa, com per

part de tots els gerents.

Però jo no dic mentides, Sr. Ramon, i li ho he dit moltes

vegades. Jo tenc aquí davant meu els escrits que li dic. N’hi ha

un..., és que la veritat és que són documents que m’ha passat el

gerent que van dirigits a ell; per tant jo supòs que els puc fer

públics, que no hi ha cap problema. Però precisament perquè

no vull crear la conflictivitat que no existeix en aquest moment

i que vostè vol fer parèixer que sí existeix evitaré dir els noms,

però una persona concreta d’un sindicat conta a Ignacio

Martínez, el gerent, que quan es disposava a obrir el seu

sindicat li compareix un delegat d’un altre sindicat i li diu: “A

tí que te conste que te estoy amenazando”, i constantment li

està fent apreciacions que si no fa el que ell diu i si ella no va

a les reunions que ell diu, idò que sí, que l’està amenaçant, “y

que conste que te estoy amenazando”, expressament i entre

cometes. També tenc un altre escrit d’una altra delegada

sindical, on també diu que un altre delegat sindical, quan es

començaven a ficar en temes de contractació, li deia que bé,

que podien ficar-se en temes de contractació però segons amb

qui, perquè segons amb qui no es podien ficar, “y ojo, que si te

metes con este contrato prepárate porque te vas a enterar”. 

Tots aquests escrits són aquí, jo no me’ls he inventat, i

lògicament jo no som la que ha d’actuar, Sr. Ramon, per l’amor

de Déu! Aquestes qüestions queden a la gerència, i aquestes

qüestions es dilueixen a la gerència, i aquestes qüestions són les

que en un moment determinat es fan obrir expedients

disciplinaris. Vostè no s’aclareix, Sr. Ramon, vostè em diu: “és

que vostès estan obrint molts d’expedients disciplinaris”, i ara,

quan li dic que tenc aquests escrits, em diu: “i per què no se’n

va als jutjats i obre expedients disciplinaris?”. El primer que

hem de fer és aclarir-nos.

Però en qualsevol cas això existeix i ho tenc aquí, i n’hi he

llegit dos, eh?, però tenc tota una documentació de més escrits

en el mateix sentit, fins i tot de professionals del mateix

hospital que no estan sindicats a cap sindicat; simplement

intenten fer la seva feina, però es veu que hi ha qualcú que vol

fer veure que hi ha conflictivitat i com que no la troba l’ha de

provocar, i la va provocant i la va cercant. Home, en qualque

moment la pot trobar, lògicament, perquè si t’estan punxant

cada dia idò arriba un moment que pots botar, però en aquest

moment no existeix, Sr. Ramon.

Nosaltres li repetesc que estam intentant fer les coses el

millor que sabem, estam intentant millorar la sanitat pública a

les nostres illes, a totes, a totes les gerències, a totes les àrees,

i estam intentant millorar també les condicions dels

professionals. Hem arribat a tres acords molt importants amb

tots els sindicats que tenen representació en el sector sanitari,

i esperam arribar a més. Aquesta és la nostra intenció, i jo el

convid, Sr. Ramon, que vostè també pugui unir-s’hi, perquè no

és una qüestió d’èxit, no és una qüestió de si nosaltres ho

aconseguim i no es va aconseguir anteriorment, o si és el PP o

és un altre partit, no; en sanitat el meu plantejament, i vostè ho

sap, i en el pacte per la salut no enganyi, Sr. Ramon, perquè

més propostes de les que hem fetes no podem fer, una altra

cosa és que a vostès no els agradi, o bé les propostes o bé

arribar a un pacte per la salut, però més concrets no podem ser.

Per tant la meva filosofia, li ho he dit des del principi, és que
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entre tots puguem millorar la sanitat de les nostres illes, que

entre tots puguem anar a demanar més finançament a Madrid

perquè ens el mereixem i perquè ha de venir aquest

finançament a les nostres illes, i que entre tots, amb aportació

d’idees i amb aportació de colAlaboracions, puguem millorar

aquesta situació.

Aquest és el camí que hem obert des del Govern i és el que

volem continuar, Sr. Ramon, i jo el continuu convidant. És

igual si vostè em fa preguntes sobre represàlies, conflictivitat,

que no existeixen; el continuaré convidant perquè a més crec

que és la línia que hem de seguir i que en qualsevol cas no està

donant molt mal resultat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per les seves respostes i per la seva

presència en aquesta comissió, així com també la presència del

Sr. Sergi Beltran, director gerent del Servei de Salut.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3552/05, de Grup

Parlamentari Socialista, relativa a carrera professional de

la sanitat.

I passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix

en la proposició no de llei RGE núm. 3552/05, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a carrera professional de la

sanitat. Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Miquel

Gascón, del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de 10

minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Presentam avui una proposició no de

llei en aquesta comissió perquè es posi en marxa la carrera

professional dels professionals sanitaris dels nostres hospitals

i de medicina primària. 

Des de temps immemorial, des del temps del Sr. Girón de

Velasco, que va ser el que va crear el que després va ser

l’INSALUD i primer el Seguro Obligatorio de Enfermedad, els

professionals que entraven a treballar a un hospital o a

medicina primària entraven en una plaça determinada i des de

llavors podien optar amb un examen, si sortien places vacants,

a una categoria superior i en cas contrari no. Açò s’ha

mantingut des del principi, quan va ser INSALUD també es va

mantenir així i s’està mantenint així ara, aquí i a totes les

comunitats autònomes. És a dir, professionals sanitaris que fan

una especialitat, el MIR, que es diu avui en dia, de residents,

després s’examinen per treure una plaça del que s’anomena

adjunt i als 28, 29 anys tenen una plaça d’adjunt i normalment

als 65 anys es jubilen en una plaça d’adjunt. Han augmentat el

sou, evidentment, amb els triennis i han passat anys fent la

mateixa feina sense possibilitat de millorar la seva categoria

professional, excepte que quedessin vacants, ja fos per

jubilació, normalment, o per defunció dels caps de secció, que

era una plaça intermèdia i que després es va treure, i dels caps

de servei. Però evidentment a cada servei hi ha un sol cap de

servei.

Tots els que hem treballat a hospitals i treballem a hospitals

grans sabem de metges de 50, 55, 60 anys que des dels 25 anys

estan treballant a l’hospital a la mateixa plaça i sabent que no

tenen cap possibilitat, cap possibilitat, perquè el cap de servei

normalment és més jove que ells, de millorar la seva categoria

professional.

És per açò que creim, igual que a altres autonomies s’està

fent i alguna, la gallega, ho té bastant avançat, que hem de fer

una carrera professional diferent, que sigui incentivadora de la

feina dels professionals, que realment la perden de l’altra

manera, com és normal, i que puguin, entre cometes, ascendir

professionalment, tant de categoria professional com també

econòmicament. Nosaltres sabem que la conselleria té

negociacions amb determinats sindicats, però pensam que

aquestes negociacions i aquestes converses haurien d’estendre’s

al Parlament, que aquestes converses haurien d’anar també amb

les organitzacions professionals, científiques i dels

professionals sanitaris, perquè no ens oblidem que tots els

professionals sanitaris, metges per una banda i infermeres per

l’altra, essencialment, tenen una colAlegiació obligatòria i a tots,

per tant, els seus colAlegis els representen, entre cometes. Per

tant els colAlegis, de metges en aquest cas, que sabem

positivament que no ha estat a determinades converses sobre

aquest tipus, pensam que hi haurien de ser.

Nosaltres creim que posam a les bases de la carrera el que

ens sembla que seria un camí, però pot ser aquest o pot ser

qualsevol altre, no hi ha més problema; que l’accés a aquest

tipus de carrera sigui voluntari, perquè ens trobem gent que ja

probablement si se li diu ara que ha d’emprendre una carrera

professional i determinades qüestions probablement als 60 anys

no tindrà ganes, ja, de cap tipus de moviment; que el canvi de

nivell que tengui sigui amb repercussió econòmica i/o docent

quan se superin les condicions; que la carrera professional sigui

independent de la gestió, de la carrera de gestió; i que la

dedicació exclusiva a la seva feina sigui determinada a partir de

determinat nivell: en el moment en què un té un nivell

determinat sigui exclusiva la seva feina a l’hospital o a

medicina primària.

Bé, això és en definitiva aquesta proposició no de llei,

intentar incentivar no tan sols econòmicament, també

econòmicament però no tan sols econòmicament, els

professionals dels hospitals, que ja li dic, Sr. President, que

encara que sembli mentida normalment entren a treballar a

l’hospital als 25 anys i es jubilen als 65 amb la mateixa

categoria professional i l’únic augment que han tingut és el del

2% anual, si puja el nivell de vida, i els triennis si no són

interins, com passa avui en dia, que estan 14 i 15 anys interins

i tampoc no tenen, per altra banda, triennis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. S’obre el torn de fixació de posicions.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça

Mulet per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
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Gràcies, Sr. President. Des d’Unió Mallorquina compartim

la necessitat de dissenyar una carrera professional

incentivadora per als professionals de la sanitat. Entenem que

aquest és un objectiu pendent des de fa molt de temps i que és

absolutament essencial per garantir les mínimes condicions

laborals per a tot el colAlectiu que treballa dins el sector tan

important com és la salut. Per tant compartim així l’esperit

plantejat per la proposició no de llei. 

Entenem que el compromís s’ha de demanar a la

Conselleria de Salut, i és ella que ha d’obrir el debat dins els

partits polítics, amb les organitzacions, amb els professionals

i amb tota la resta de parts implicades. 

Em consta que el mes d’abril ja s’ha iniciat aquest primer

debat. Per tant nosaltres des del nostre grup en abstendrem

perquè crec que hem de donar un poc aquesta primera passa

que ja ha fet la conselleria i hem de donar aquest marge de

confiança. Per tant nosaltres des del meu grup ens abstendrem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Com que el representant del

Grup d’Esquerra Unida no hi és perd el seu torn. Passam al

Grup PSM..., -no hi és, dins aquesta sala-, passam al torn del

PSM i té la paraula la Sra. Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No empraré els 10 minuts;

simplement per saludar la iniciativa del Grup Parlamentari

Socialista, donar-li suport i evidentment, encara que la

conselleria ja hagi iniciat aquestes converses amb alguns

sindicats, no està de més demanar que aquestes converses

també s’estenguin als partits polítics, a les organitzacions i a la

resta de professionals que puguin estar sindicats o no, que fa el

Partit Socialista. Per tant tendrà el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té

la paraula el Sr. Munar per un temps de 10 minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el nostre grup votarà en contra d’aquesta proposició no de llei

per una qüestió que ja hem dit altres vegades i que en aquest

cas es pot explicar d’una forma absolutament concreta. 

Tenim la sensació que, independentment que cada partit té

la seva capacitat i absolutament lògica, per altra, de decidir la

seva estratègia, ens sembla que l’estratègia del Partit Socialista

realment és que quan la conselleria inicia qualsevol tema

important al cap d’una setmana vostès fan una proposició no de

llei o una moció que insta a fer allò que nosaltres ja estam fent,

i això a nosaltres ens pareix que és o bé una estratègia per fer

creure després no sé a qui que feim les coses perquè vostès les

apuntes, o en qualsevol no sabem per què.

Vostès fan aquesta pregunta exactament dia 27 d’abril del

2005. Dia 15 d’abril del 2005, dia 15 d’abril del 2005, a la

reunió de l’acord marc, aquí on hi ha el que és el sancta

sanctorum  de la decisió dins el món de la sanitat, es posa en

marxa tota una sèrie d’accions, i avui concretament ja se sap

d’una forma oficial, no oficiosa, oficial, que la carrera

professional es farà efectiva dia primer de gener de l’any 2007

i que el reconeixement es farà efectiu a partir de l’octubre del

2006. És a dir, això no ho estam improvisant ara per justificar

la nostra no suma a aquesta proposta, sinó per fer veure que

això està molt avançat, que s’hi fa molta feina, hi ha una

comissió de recursos humans en el ministeri de Madrid en la

qual prenen part les distintes comunitats a la qual nosaltres feim

aportacions i s’escolten els distints sectors, la conselleria s’ha

reunit amb altres sectors, a la seva proposició no de llei, per

cert, no hi són els sindicats, nosaltres creim que hi haurien de

ser, nosaltres els incloem, i per tant a nosaltres ens sembla que

hi ha una acord a la mesa sectorial de fa mesos, molt abans de

vostès fer aquesta pregunta, en aquest acord de la mesa

sectorial es varen constituir vuit meses de negociació; una

d’elles era per la llei de personal en desenvolupament de

l’estatut marc i una altra per la carrera professional.

Aleshores ens sembla que naturalment no podríem estar en

contra del que vostès plantegen, perquè nosaltres ho hem

plantejat no, perquè nosaltres ja ho feim, ja hi ha acords

absolutament concrets, li torn repetir que dia primer de gener

de l’any 2007 la carrera professional ja serà una realitat

objectiva, és a dir, absolutament legislada per les vies que

siguin precises, i el reconeixement es farà efectiu a partir de

l’octubre del 2006.

Per tot el que he dit votarem en contra d’aquesta proposta

seva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol la paraula per

contradiccions? Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Bé, sobre l’estratègia..., no hi entraré,

bé, hauria de parlar d’altres coses, Sr. Munar, de les seves

presentacions com la d’ahir mateix, vull dir que són

lamentables quant a salut mental, però si era abans, o era

després, o si ja ho han fet. Nosaltres tenim la nostra estratègia

i nosaltres la presentam com ens sembla.

Sobre el que diu de dia 15 d’abril nosaltres ho

desconeixíem. Ens estranya que s’hagi pactat també, perquè

una conselleria mediàtica com és la Conselleria de Sanitat, que

qualsevol diari obres troben la consellera fent unes declaracions

de coses que després no es fan, i d’això no n’hem sentit parlar,

i ens diu una cosa d’avui mateix, d’avui mateix sobre una cosa

que passarà l’1 de gener del 2007, que com vostè supòs que no

sap, igual que a la darrera proposició que jo vaig fer aquí, que

vostè ens va explicar una història i jo li recordo que li vaig

treure un conveni que vostè desconeixia, supòs que no sap que
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s’ha signat que començarà l’1 del 2007 i abans no hi ha cap

repercussió econòmica d’aquest tipus, i vostè suposo que sap,

perquè suposo que ho ha llegit, que jo estic parlant del fet que

hi participin els colAlegis de metges, i vostè, que s’omple la

boca algun dia sobre els professionals de la sanitat que han

participat, com ahir, avui resulta que el ColAlegi de Metges,

com vostè sap, no ha participat. Avui és igual i en canvi ahir

“els professionals de la sanitat participen en la salut mental”.

No, escolti, si participem, participem sempre, no només quan

interessa. 

Respecte a allò de les meses de Madrid és cert que hi ha les

meses a Madrid; també és cert que a Galícia ja han signat el

conveni i comença la carrera professional l’any que ve; les

meses no s’han acabat encara però ells ja ho estan fent. 

Jo crec que és una proposició que és assenyada, que és una

proposició que estic segur que al final es posarà en marxa

aquesta carrera professional d’una manera o altra, que al final

estem d’acord vostè i jo en el fet que s’ha de posar en marxa

perquè tant vostè com jo ho patim; llavors estem d’acord, en el

que no estem d’acord és en la manera. Vostè diu que la

conselleria ja ho està fent i jo li dic que confio, confio, vaja,

estic segur que si s’ha signat un conveni i avui hi ha hagut cosa

demà els diaris aniran plens de la consellera de Sanitat. Per tant

demà llegirem nosaltres, com fem sempre, allà on ens

assabentam de les coses, a la premsa, del que ha fet la

Conselleria de Sanitat. 

Lamentam que votin en contra, agraïm el vot del PSM i

també, per què no, el vot d’Unió Mallorquina, que ha demostrat

la seva sensibilitat en aquest tema, i res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstenció, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjada la proposició no de llei 3552/05.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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