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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, començam l’ordre del dia, punt únic, adopció
d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària solAlicitada per 14 diputats del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5807/12.

Abans d’entrar en el debat de l’ordre del dia, agrairia que
comunicassin si els assistents són membres titulars o si són
suplents.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Salom.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Mabel Cabrer.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Francina Armengol.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix José Ramón Bauzá.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A continuació passam al punt únic de
l’ordre.

Adopció d'acord, si escau, sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 14 diputats
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE
núm. 5807/12.

El debat es durà a terme de la manera següent: primerament
intervendrà un membre del grup al qual pertanyin els diputats
presentants per defensar la proposta durant deu minuts. A
continuació intervendran els grups parlamentaris que hi estiguin
a favor o en contra, durant deu minuts cadascun. El presentant
de la proposta podrà intervenir en torn de rèplica, durant cinc
minuts, i els grups que hagin intervengut a favor també
disposaran de cinc minuts per replicar. Els grups que hagin
intervengut en contra podran intervenir en torn de contrarèplica,
durant cinc minuts. Si algun grup no intervé ni a favor ni en
contra, podrà fer-ho en torn de fixació de posicions, per un
temps de cinc minuts.

Per defensar la proposta de 14 diputats del Grup
Parlamentari Popular, sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària, escrit RGE núm. 5807/12, té la paraula la Sra.
Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots els diputats i
diputades. Mirin, el Grup Parlamentari Popular duim avui a la
Diputació Permanent la solAlicitud de les sessions
extraordinàries necessàries per al debat, estudi i aprovació, si
pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 5798/12, sobre
aprovació de les quantitats percebudes i d’habilitació per a la
negociació de determinats complements salarials del personal
sanitari del subgrup A1 i personal llicenciat resident en
formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels que en
depenen.

Abans de res, crec que és necessari començar per la història
dels fets que ens han duit al Partit Popular a presentar la
proposició de llei de referència i que, a més, estam convençuts
que per les conseqüències que té per als afectats és imperatiu
fer-ho amb urgència i en període extraordinària.

Amb data 7 de maig de l’any 2008, es va signar un acord
entre el Servei de Salut de les Illes Balears i el Sindicat de
Convergència Estatal de Metges i ATS d’Espanya,
CEMSATSE, aleshores convocant d’una vaga que afectava tot
el personal facultatiu sanitari del nivell de llicenciats i
especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears,
independentment del seu règim jurídic concret, en virtut de la
qual s’estableix, entre d’altres pactes, l’increment de
determinats conceptes retributius relacionats amb l’activitat
variable. L’acord assolit preveia que per a la seva efectivitat
hauria de ser objecte d’aprovació per la Mesa de negociació
sectorial de Sanitat i, posterior, de ratificació pel Consell de
Govern de les Illes Balears, fet que mai no es va produir.

Malgrat això, i amb efectes des de les dates que s’havien
pactat a l’acord, totes les millores retributives pactades en
aquest varen començar a ser pagades al personal facultatiu
laboral o estatutari al servei del sistema sanitari públic de les
Illes Balears. Davant aquesta situació de fet les centrals
sindicals UGT, Comissions Obres, CSI i CSIF varen interposar
recursos contenciosoadministratius per vulneració del dret
fonamental de la llibertat sindical en el seu vessant de protecció
del dret a la negociació colAlectiva. Aquests recursos
contenciosoadministratius varen ser tramitats acumuladament
pel Jutjat Contenciosoadministratiu núm. 1 de Palma, el qual,
amb sentència de 31 de juliol de l’any 2009, va estimar els
recursos interposats per Comissions Obreres i CSIF i, en
conseqüència, va declarar la nulAlitat de l’actuació
administrativa, que va conduir a l’adopció dels acords assolits
el dia 7 de maig de l’any 2008, com a vulneradors del dret
fonamental de la llibertat sindical i a la negociació colAlectiva
dels sindicats recurrents.

La sentència esmentada va ser objecte de recurs d’apelAlació
per part de la pròpia Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i del sindicat CEMSATSE davant la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, la qual, mitjançant sentència del dia 23 de març
de l’any 2010, va confirmar la sentència dictada pel Jutjat
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Contenciosoadministratiu núm. 1, tot desestimant els recursos
de l’apelAlació de l’Administració i CEMSATSE. La sentència
va ser degudament notificada al Servei de Salut de les Illes
Balears i es va esdevenir ferma.

Declarada nulAla l’actuació de l’Administració que va
conduir a l’adopció de l’acord del dia 7 de maig de l’any 2008,
com també dels pagaments que, per via de fet, es varen dur a
terme, s’ha d’entendre nul l’acord mateix, com també els
pagaments realitzats, amb la conseqüent necessitat de reclamar
el reintegrament a la hisenda autonòmica de les quantitats
pagades.

Ara bé, malgrat aquestes consideracions, per part de
l’Administració de la comunitat autònoma no es varen realitzar
cap tipus d’actes per al compliment de les sentències
esmentades; es a dir, no es van complir les sentències. Aquest
procedir de l’Administració, junt amb el fet que cap de les
organitzacions sindicals que havien impugnat judicialment i
obtingut la declaració de nulAlitat dels acords del dia 7 de maig
del 2008, va solAlicitar l’execució forçosa de la sentència, va fer
que es continuassin pagant els complements anulAlats per
sentències fins el mes de maig de l’any 2010, del 2012.

S’ha de dir que un informe dels serveis d’Intervenció, quan
va tocar fer-ho al departament de personal de l’ib-salut,
descobreix les sentències i el Govern de les Illes Balears, amb
resolució del vicepresident de l’àrea dels serveis generals del
Servei de Salut de les Illes Balears, el dia 11 de juny d’enguany,
del 2012, donà compliment a les sentències de 31 de juliol del
2009 i de dia 23 de març del 2010. Vull remarcar que l’informe
realitzat pels serveis d’Intervenció, el mes de maig, una vegada
informat de l’existència de les sentències que anulAlen els
complements abans transcrits, insten el Govern de forma
immediata a donar compliment de les mateixes i que, si no es
fes, s’incorreria en un possible delicte.

És així quan el Govern passa l’informe a l’Advocacia de la
comunitat autònoma i també s’informa el sindicat afectat; és a
dir, no és un caprici, és imperatiu donar compliment a les
esmentades sentències. El Partit Popular, conscient de la
problemàtica que el compliment de les sentències representa per
al colAlectiu dels metges, va presentar la Proposició de llei que
avui defensam, la qual consta de dos articles.

El primer article fa referència a l’aprovació de les quanties
percebudes. S’aproven les quanties percebudes pel personal del
Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens públics que en
depenen, qualsevulla sia la forma professional que mantenguin
o hagin mantengut amb l’esmentat pels conceptes retributius.

I el segon article és l’habilitació legal per a la negociació, es
pretén habilitar de forma excepcional la Mesa Sectorial de
Negociació de Sanitat de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per negociar l’establiment o
modificació dels complements salarials per al personal sanitari
del subgrup A1 al Servei de Salut de les Illes Balears, als quals
fa referència l’article 1 d’aquesta llei, amb efectes econòmics
dins del present i, si n’és el cas, successius exercicis.

Creient que es feia necessària tota l’exposició prèvia, el
Grup Parlamentari Popular vol significar que el nostre únic
interès és el de solucionar una problemàtica trobada per
l’incompliment en el seu dia d’una sentència ferma.

Des del mes de juny, el colAlectiu dels metges del servei
sanitari públic ha deixat de cobrar els complements que, segons
la sentència del Tribunal Superior de Justícia, s’havien pagat
incorrectament, la qual cosa ha creat una situació de malestar
alarmant que va dur a la convocatòria de vaga indefinida a partir
del dia 6 de juliol per part d’aquest colAlectiu. Conscients del
que representaria una vaga com aquesta per a tot el conjunt de
la ciutadania i després d’unes setmanes de moltes tensions, el
Grup Parlamentari Popular, una vegada fetes les consultes legals
pertinents, el passat dia 5 de juliol va presentar la Proposició de
llei que abans he esmentat, la Proposició de llei per a
l’aprovació de les quanties percebudes i d’habilitació per a la
negociació de determinats complements salarials.

El Partit Popular, amb la seva portaveu, la Sra. Mabel
Cabrer, al capdavant, ha intentat des de llavors, per activa i per
passiva, que els altres grups parlamentaris donassin el seu
suport a aquesta Proposició de llei i es pogués aprovar per
lectura única, sent els partits de l’oposició, és a dir, el Partit
Socialista i el PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca,
conscients que la negativa a l’aprovació per lectura única
representa, és a dir, demorar el pagament dels complements ara
cancelAlats. Si vostès, l’oposició, i molt especialment em
dirigeix al Partit Socialista, haguessin volgut, aquesta mateixa
setmana la Proposició de llei hagués estat aprovada i els metges
haguessin cobrat els complements el mes següent, és a dir, el
mes que ve.

No sabem els seus motius i els metges tampoc no ho
entenen, el Partit Popular aquí no hi guanya res, en tot cas és un
tema de tots i sobretot del colAlectiu dels facultatius de la sanitat
pública afectat. A pesar de tots els esforços realitzats, no ha
estat possible, reunions i més reunions fins fa dos dies, els
informes solAlicitats s’han entregat i no han donat cap fruit, els
partits de l’oposició no han donat el seu suport.

Cosa que no entenem, l’anterior Govern del pacte, recordem
que el Partit Socialista era qui duia aquesta àrea, amb el Sr.
Vicenç Thomàs al capdavant, com a conseller, va tenir l’any
2010 l’oportunitat de complir el mandat de la sentència i donar-
li compliment el seu dia, cosa que no van fer, i ara que tenen la
responsabilitat dels fets ocorreguts no són capaços, mostrant una
vegada més que no són responsables, de donar suport al Partit
Popular en la nostra proposta de llei.

Des del Partit Popular arreglam, d’una manera jurídicament
viable i definitiva, a través de Proposició de llei presentada, una
situació anòmala i atípica i que ens hem trobat imposada, i que
afecta directament un colAlectiu tan important com és el dels
metges de la sanitat pública i que pot afectar a tots els ciutadans
d’aquestes les nostres illes. I es poden ben creure que no
entenem de cap manera com no hi donen suport, i aquí vull que
quedi ben clar que totes les persones a les quals afecta la seva
decisió, com a oposició, de no donar-nos ara suport al Partit
Popular, és als metges a qui amb la seva negativa els
condemnen a continuar per més temps sense cobrar els
complements anulAlats.
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Per acabar, dir que avui el Partit Popular solAlicita la
Diputació Permanent perquè en període extraordinari es pugui
prendre en consideració la Proposició de llei, així com fer la
ponència, encara que això representi fer tota la feina necessària
el mes d’agost, per poder avançar el màxim possible l’aprovació
de la Proposició de llei, encara que sigui sense el seu suport. I
que el més aviat possible el colAlectiu de metges i del personal
sanitari del servei públic de la sanitat de les Illes Balears puguin
cobrar els complements anulAlats per les sentències.

Creim que la urgència està justificada avui més que mai.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Fa uns dies vàrem tenir una bona
notícia i és que no hi hauria vaga de metges, però era una bona
notícia molt especialment per als milers i milers de ciutadans de
la nostra comunitat autònoma que pateixen la política sanitària
del Partit Popular, perquè així s’ha pogut continuar amb
l’assistència sanitària.

Nosaltres volem dir, el primer de tot, que aquesta Proposició
de llei que presenta el Partit Popular dóna la raó, ens dóna la
raó: és el Govern qui es va equivocar i és el Govern qui ha creat
un problema. I és més, els metges ho saben i ho varen demostrar
a través del mes de juny, i ara el Govern i el Partit Popular vol
que el Parlament doni en certa manera una benedicció.

Un Govern del Partit Popular que ha tengut una actitud
contradictòria durant aquests darrers 45 dies, entre d’altres
coses, dia 8 de juny va dir que els metges havien de tornar
doblers, ara afirma el contrari. Tothom té molt clar que hi va
haver un moment, dia 8 de juny, que es va prendre una decisió
política per aturar una vaga i a través d’aquesta decisió política
utilitzar una eina legislativa.

Volem afirmar que nosaltres som de l’opinió que els metges
han estat cobrant, en justícia, tot el que els ha pertocat.

Si he dit jo abans que el Govern, per a nosaltres, ha generat
el problema és perquè és ver que hi havia una sentència que
declarava que l’activitat material de negociar s’havia de dur a
terme a través d’una mesa de negociació, però nosaltres sempre
es va entendre que era una sentència de futur, absolutament
declarativa, que ningú no havia interpretat com el Partit
Popular. I ho dic, entre d’altres coses, perquè cap sindicat no va
demanar una execució de sentència en un altre sentit, i nosaltres
sempre vàrem entendre que no invalidava ni anulAlava les
instruccions de nòmina que es varen fer des de l’any 2008 fins
al juny del 2012, és a dir, durant tot un any de govern del Partit
Popular. I aquestes instruccions, nosaltres sempre vàrem
entendre, com el Partit Popular, durant l’any 11 i la meitat del
2012, que eren vigents i que ningú en cap moment no havia
demanat que s’invalidassin. Per tant, es desplegaven efectes
amb normalitat.

La sentència no anulAla res, i si no ens volen escolar a
nosaltres escoltin el sindicat metge, que sosté que aquesta
sentència no anulAla res. Només declara un aspecte formal, la
vulneració d’un dret a negociació sindical, però que no entra en
la matèria. Per tant, sempre s’havia entès que la sentència no era
aplicable a la instrucció. Per cert, una sentència pública,
coneguda i no amagada a cap calaix en cap moment i, com he
dit abans, una sentència que ningú no demanà cap aplicació en
un altre sentit.

Nosaltres feim una valoració diferent d’aquesta situació que
ha provocat el Govern, amb un interès de posar una cortina de
fum, entre d’altres coses amb una situació d’incompatibilitat del
president Bauzá, curiosament a qui afecta directament una
sentència ferma del Partit Popular que s’interpreta d’una altra
manera.

Nosaltres pensam que aquesta llei pot ser que no sigui
l’instrument més adient per arreglar una situació que es podia
haver solucionat d’una altra manera, d’una altra manera que el
Govern va intentar el mes de maig, fins que va prendre una
decisió política. Si el Partit Popular creu que la sentència
s’havia d’aplicar cap al passat i no cap al futur, la llei pot ser
que no sigui l’instrument més adequat per a no aplicar-la, i
jurisprudència n’hi ha en aquest sentit i els sindicats o altres
sindicats ja han anunciat aquest fet.

Nosaltres pensam que el Partit Popular hauria de reconèixer
que s’ha equivocat i solucionar aquesta qüestió d’una altra
manera. Nosaltres pensam que aquesta proposició presentada,
tal com està redactada, desmereix la posició institucional del
Parlament, perquè el Parlament no ha d’aprovar actes
administratius o de gestió ja realitzats, amb una exposició de
motius que no podem assumir per la quantitat de qüestions
inadequades i poc precises que comenta; que no parla ni tan sols
d’unes instruccions autònomes de cap tipus d’acord amb mesa
sindical, que ningú no ha impugnat, i que hi ha referències als
efectes de nulAlitat que són tècnicament o jurídicament
discutibles.

Pensam que és una proposició de llei feble jurídicament,
però evidentment nosaltres, com a Grup Parlamentari Socialista,
no tenim cap impediment que es pugui produir un ple
extraordinari per debatre aquesta proposició de llei del Partit
Popular, per tant nosaltres ja anunciam que donarem suport que
es pugui dur a un ple extraordinari.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Som davant un conflicte creat en
relació amb el pagament dels complements dels metges,
sentències, com s’ha explicat abans, del 2009 i 2010,
complements que es varen pagar durant part de la passada
legislatura i part d’aquesta legislatura, concretament pagats
durant un any d’aquest mandat, sense cap tipus de problema,
seguint una sèrie d’instruccions de nòmina que els serveis
econòmics d’ib-salut, formats per tècnics, els mateixos la
passada legislatura que aquesta en bona part, varen avalar.

El juny del 2012, amb paraules de la portaveu del Partit
Popular, els polítics del Partit Popular se n’adonen, vull pensar
que són els polítics del Partit Popular, perquè els tècnics que
executaven aquestes nòmines, insistesc, eren els mateixos, i des
d’Intervenció també igualment; aquests se n’adonen, s’ha de
recordar què és el que passa, el que passa és que hi ha unes
ordres de Presidència, directament, nosaltres de fet acusam la
Presidència directament de donar ordres perquè: 1, això ha
d’acabar a la Fiscalia, i 2, s’han d’aturar aquests complements,
no pagar-los i tornar els que s’havien pagat fins. Ordres directes
i estrictes de Presidència, interpretam que, per paraules d’un
altre portaveu, per a una cortina de fum per qüestions totalment
alienes a aquest tema del complement dels metges i, insistesc,
que partien directament de Presidència. I s’havia de dur a
Fiscalia l’anterior equip de Govern.

Des del nostre punt de vista aquesta és una postura impròpia
d’un partit de Govern, és d’una greu irresponsabilitat i d’una
gran inconsciència, es crea un conflicte molt gran amb els
metges on no hi era i, evidentment, ràpidament el colAlectiu de
metges es mobilitza i surt l’amenaça de vaga. 

A partir d’aquí el Partit Popular canvia totalment el cantet,
s’adona de l’errada, de la greu errada que ha comès, i passam de
no pagar, que no es paga i que s’han de tornar els complements
a ho hem d’arreglar, com sigui, en aquest cas, arreglar-ho per
llei.

Per a mi el Partit Popular en aquesta qüestió ha fet de
bomber piròman: primer, cala foc, i llavors corre a apagar-ho,
i no només corre a apagar-ho sinó que pretén que els que són al
costat ho apaguin de la manera que ell vol que s’apagui, que no
és la més correcta. És a dir, el que ha creat el conflicte, qui ha
calat foc a més diu als altres com ho han de fer.

Doncs, com dic, la qüestió és que ara es vol fer una llei per
esquivar una sentència, una llei per esquivar una sentència,
d’això parlam exactament. Per a mi és molt greu, més greu que
l’acusació inicial que era que s’havia amagat la sentència,
perquè les sentències tots sabem que no s’amaguen, les
sentències són públiques, són públiques, i aquesta, a més, va ser
publicada en els mitjans de comunicació, a més de ser pública
va ser publicada i tothom en tenia constància, entre d’altres
coses, bona part de l’equip directiu de l’ib-salut que estaven
afectats per la sentència, de l’actual equip directiu de l’ib-salut

que sabia perfectament e què es parlava perquè eren afectats
directament per la sentència. Per tant, de sentència amagada res
de res perquè era, com dic, pública i publicada.

Per tant, ara es cerca una llei per esquivar una sentència, vull
recordar que els tribunals ja han renyat, entre cometes, si em
permeten, qualque vegada qualque legislatiu per coses similars;
vull recordar que a la passada legislatura hi va haver un pacte
entre els dos grans partits per salvar un cert pont a un poble del
Llevant de Mallorca, precisament volent esquivar una sentència,
i al final el pont es va haver de tomar igualment.

Bé, en definitiva, la sentència, què marca? Marca que s’ha
de negociar; aquí arriba una llei sense negociar, perquè hi ha
una part del conflicte que no està d’acord amb el text d’aquesta
sentència, les lleis evidentment no es negocien, això ho tenc
claríssim, però sí les conseqüències que s’han de dur. Per tant,
el que s’hauria de fer és que si fins ara s’havia pagat de manera
tranquilAla i normal aquestes nòmines es podria haver continuat
i haver fet allò que la sentència manava, que era negociar amb
tots els sindicats. Ara en lloc d’això, com dic, el que volen és
vulnerar-ho i fer-ho via llei. Nosaltres no estam d’acord amb
aquesta situació i, per tant, avui votarem en contra, per una
qüestió que no estam d’acord en com es du a terme aquesta
situació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair al
representant del Partit Socialista que ha dit que votarà a favor,
que donarà suport per demanar aquestes sessions plenàries,
això, per començar, moltes gràcies. I lamentar l’actitud i les
paraules del Sr. Gabriel Barceló en nom del PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca.

Miri, tot el que jo he acabat d’escoltat ara, tot el que acabam
d’escoltar ara a ca nostra en deim excuses de mal pagador, són
paraules buides del que no té cap argument o justificació. Els
fets són els fets i allò que jo he dit abans i els he explicat i he fet
tot l’històric parlen per ells mateixos. 

La situació del complement dels metges que ara ens trobam
és una situació heretada i, a més, heretada en dos vessants
importants: primer, perquè en el seu dia l’ib-salut, l’any 2008,
va acordar els augments i complements salarials de manera
unilateral amb el CEMSATSE, sense comptar amb l’aprovació
de la mesa sectorial i posterior ratificació pel Consell de
Govern. I, no és que ho diguem nosaltres, tal i com queda
ratificat a les sentències que he explicat abans. I segon, perquè
quan la sentència del Tribunal Superior de Justícia va confirmar
una sentència anterior, anulAlant els acords assolits, el dia 7 de
maig de 2008, l’ib-salut no li va donar compliment, és a dir, va
fer cas omís i va continuar com si res. I ara que el partit que
tenia la responsabilitat de complir-la digui que bastava amb la
instrucció de nòmines no és que ho desconeguin, és
senzillament una falsedat. 
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El Partit Popular no crea, por moltes vegades que vostès ho
diguin, i, a més, ho diu el Partit Socialista i també ho diu el
partit PSM, que diu que nosaltres cream un conflicte i que
nosaltres cream un problema, no cream ni un conflicte ni un
problema. Les sentències no són opcionals, és esperpèntic
aquest argument venint de grups parlamentaris, les sentències
es compleixen i s’acaten, no parlarem ara de separació de
poders, i més quan té el Partit Popular la constància de
l’informe per part de la Intervenció que, com he dit, l’informe
per part de la intervenció del mes de maig d’enguany, deia i
explicava la gravetat dels fets si no es complia aquesta
sentència.

En aquests moments i front als fets succeïts no és de rebut
intentar treure rèdit polític on hi ha un colAlectiu que se sent
molt perjudicat perquè després, des del passat mes de juny, amb
el compliment de les sentències, no cobren els augments ni
complements anulAlats a les sentències. 

En nom del Partit Popular volem insistir que s’ho repensin
i si l’acord de l’aprovació de la proposició de llei presentada,
per lectura única ja sabem que no ha estat possible, que almanco
avui la nostra solAlicitud el Partit PSM tenia l’oportunitat de
donar-nos suport. 

Miri, el Govern compleix una sentència, el Govern compleix
una sentència, i si el Partit Socialista diu que ell tenia una altra
manera, que ho hagués dit, nosaltres hi haguéssim vengut a bé;
si vostès haguessin proposat, haguessin fet una proposició de
llei o haguessin explicat una altra manera, ja que també diuen
que estan interessats a solucionar aquest conflicte dels metges,
l’haguessin proposada, ens haguessin tengut al seu costat, però
és que no la varen proposar. El Partit Popular quan veia que
s’acostava la data del dia 6 de juliol, de la convocatòria de vaga,
doncs, ja dic, amb els informes legals pertinents, perquè no es
va fer d’esquena a l’Advocacia de la comunitat, es va fer amb
informes legals pertinents i informes que, a més, vostès tenen,
doncs nosaltres vàrem proposar fer aquesta proposició de llei.

Les sentències que diu el Sr. Thomàs, les sentències no són
a futur i si, en tot cas, ell diu que són a futur, doncs bé, el futur
ha arribat i el futur ha arribat i ara tenien l’oportunitat, una
oportunitat única, per donar una mà, complir la sentència i
arreglar aquest problema.

Davant d’una sentència, la instrucció de nòmines? Doncs
mirin, què volen que els digui? La instrucció de nòmines quan
hi ha una sentència que anulAla els acords fets d’esquena a una
mesa sectorial, doncs, s’anulAla també la instrucció de nòmines.

Bé, al Sr. Barceló li deman, de quina manera proposa?
Perquè si nosaltres, si l’ha llegida la proposició de llei, en el
segon article s’obre a la negociació una altra vegada amb la
mesa sectorial. Vull dir, de cap manera anam en contra d’una
sentència, és que s’ha fet d’una manera legal perquè aquests
complements es puguin cobrar per part dels metges el més aviat
possible.

Bé, el Sr. Gabriel Barceló ha parlat de conspiracions, ha
parlat d’ordres manades, sí, vostè ha dit que ha vengut d’una
ordre manada per una persona determinada, això jo crec que és
una conspiració o no ho sé, doncs no, no hi ha res de tot això, ho
he explicat abans, no importa ho torni a repetir ara, hi ha un
informe d’Intervenció que quan va anar al departament de
personal de l’ib-salut surt aquest problema, hi ha un altre segon
informe, una nota interna, que diu que s’ha de complir, que s’ha
de donar compliment i és a partir d’aquí que el Govern pren
aquesta decisió i és a partir d’aquí que el Partit Popular ha duit
aquesta proposició de llei. 

Donar les gràcies al Partit Socialista i res més a dir. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sra. Duran, jo crec que vostè parla
per boca de terceres persones i evidentment no sap, no sap quan
vostè diu que el Partit Popular ha fet grans esforços per arribar
a consensos, doncs jo he estat a les reunions i li puc dir que si
això és la voluntat d’arribar a un consens que vengui algú i s’ho
faci mirar, perquè tota la documentació demanada dia 15 de
juny pel Grup Parlamentari Socialista encara no ha arribat tota
i som a dia 20 juliol, ha passat més d’un mes, encara no ha
arribat tota. I les respostes formulades per escrit hi ha maneres
de contestar i no respondre. Per tant, ens hem ofert per donar
una mà, hem parlat no només amb el sindicat metge, hem parlat
amb tots els sindicats que són a la mesa sectorial i tenen moltes
coses a dir, per molt que el Parlament aprovi una sentència els
sindicats que són a la mesa sectorial tenen molt a dir i l’actitud
del Partit Popular i del Govern del Partit Popular no està
clarificant ni ajudant una actitud positiva de la resta dels
sindicats.

Perquè el Partit Popular, l’ib-salut, quan decideix fer una
interpretació que no havia fet ningú d’aquestes sentències,
primer du unes negociacions amb el sindicat metge, amb el
sindicat metge, i hi ha proves documentals d’aquestes
negociacions, de què s’estava “tendrá una oportunidad de
hacerlo” -era a un document del sindicat metge- “tendrá una
oportunidad de hacerlo la semana que viene y de convalidar lo
que se acuerde, incluidos los efectos económicos desde 2008.
Comprobaremos que, con pretextos jurídicos, lo que importa
al Govern es quitar a los médicos el suelo ganado con su
trabajo”, una Mesa Sectorial que l’Administració va anulAlar, no
ho oblidem, no ho oblidem, els fets són els fets.

I després es pren una decisió política, una decisió política
que vostès ho saben perfectament i així ho han avisat els
diferents mitjans de comunicació, surt després d’una denúncia
parlamentària que afecta el seu i el nostre president de la
comunitat autònoma, d’una sentència ferma, pública, a instància
de 28 diputats del Partit Popular, que declara que és
incompatible ser membre del Consell de Govern i ser propietari
d’una oficina de farmàcia. Aquí hi ha un canvi radical, s’obliden
de les negociacions amb el sindicat metge i es pren un acord de
Govern, de dia 8 de juny, on es veuen indicis de prevaricació i
malversació i es diu que hi ha hagut uns cobraments indeguts i
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que s’inicien els procediments administratius perquè es retornin
els doblers.

Jo estic d’acord amb vostè que les sentències s’acaten, clar
que sí, si l’ib-salut l’any 2008, l’any 2010, els seus serveis
tècnics deien que s’acomplia la sentència, això és el que deien.
Per què? Perquè hi ha un acord amb un comitè de vaga, mai no
hi ha hagut un acord de Mesa Sectorial, és un acord en comitè
de vaga, i en base a això es dicten unes instruccions en funció
de les atribucions que té el director general d’ib-salut. No hi ha
cap acord en Mesa Sectorial, que és el que declara nul la
sentència. I el director general d’ib-salut, aconsellat pels seus
serveis tècnics, declara, fa una instrucció de nòmina.

Curiosament, aquesta interpretació es dóna per bona fins al
mes de maig del 2012, on uns altres tècnics i polítics fan una
altra interpretació, tot en àmbit jurídic. Sempre sabem que és
qüestionable, que hi ha opinions, però això és la realitat, però,
evidentment el cap del servei jurídic d’ib-salut és el mateix fa
deu anys, el mateix, la mateixa persona que no va voler signar
l’adjudicació de l’hospital de Son Espases, és la mateixa
persona fa deu anys, la mateixa persona. Per tant, s’ha
interpretat una sentència, s’ha donat per bona una instrucció de
nòmines, el Partit Popular l’ha donat per bona durant un any i
ara es fa una altra interpretació.

Se cerca una sortida negociada amb el sindicat metge, per
ser ratificada a una Mesa Sectorial, l’Administració anulAla la
Mesa Sectorial i pren un altre camí. I torn a dir, document del
sindicat metge: no s’anulAla cap acord, la sentència no anulAla
res, només declara, el sindicat metge, eh, no ho diu el Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, ens trobam amb un camí que
agafa l’Administració i que, evidentment, per a nosaltres crea un
problema, crea un problema que pensa solucionar amb una via
d’una llei al Parlament que a nosaltres ens diuen que és feble,
que és feble jurídicament i que pot ser vulnerable. I jo li dic, jo
personalment he parlat amb tots els sindicats, cosa que no ha fet
el Partit Popular, que només parla amb el sindicat metge. I una
Mesa Sectorial, que és un dels punts, que em permeti, però
encara que surti a la proposició de llei la paraula “negociar”,
allà no es permet negociar res, perquè hi ha un marc
pressupostari; per tant, es demana a la Mesa Sectorial que
beneeixi el concepte, la quantitat del 2008.

Per tant, farien bé que els altres sindicats, que són majoria,
parlar amb ells, farien bé, crec, jo no som aquí per donar
consells, però sí per emetre opinions. Per tant, nosaltres tornam
dir: pensam que el Partit Popular ha creat un problema, els
metges han cobrat uns conceptes i unes quantitats de forma justa
i, en base a una interpretació que fa l’administració del Partit
Popular aquest tema s’ha capgirat, i que, políticament, hi ha una
qüestió: es va agafar una via negociadora el mes de maig, que
es va canviar per una decisió política a partir d’una denúncia
que afecta el president.

Nosaltres, com he dit anteriorment, no tenim cap
impediment perquè aquest tema vagi, aquesta proposició de llei
vagi al plenari del Parlament, i esperam que d’aquí a dates
futures el Partit Popular tengui una mica de cintura si realment
vol demostrar que té consens i vol tenir el suport del Grup
Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. No és cap excusa de mal pagador,
totes i cadascuna de les qüestions que jo he plantejat són certes
i són reals i han passat i així les he contat. És el Partit Popular
qui crea el problema, és el Partit Popular qui crea el conflicte
quan decideix que ha de dur a Fiscalia l’anterior gestió del
pacte. I d’això, passa el juny del 2012, i no és cap conspiració,
de fet no he utilitzat aquesta paraula, és una realitat que ve des
de Presidència, i no només ho diu el Grup de PSM-
Iniciativaverds-Entesa, així ho han recollit fins i tot els propis
mitjans de comunicació, pels nervis que es generen per part del
president del Govern de les Illes Balears amb les seves activitats
extraparlamentàries.

Jo, em pareix molt bé que vostès estiguin preocupats perquè
els metges no cobren els complements, jo estic segur que no és
això el que els va preocupar, el que els va preocupar és
l’amenaça de vaga i el que això hagués suposat de perjudici per
als ciutadans i ciutadanes, vull pensar que és això, amenaça de
vaga que varen provocar vostès en el moment que varen dur a
terme una decisió sense parlar amb ningú, sense parlar
prèviament amb els sindicats, que va ser quan varen anunciar
que duen a Fiscalia aquest tema i que aturaven el pagament dels
complements i que deien que els metges haurien de tornar els
complements que havien rebut fins aleshores, creant
evidentment una alarma impressionant.

Nosaltres estam preocupats evidentment perquè els metges
deixin de cobrar els complements, però també perquè no
cobraran la paga de Nadal, pels altres retalls a causa del Pla
econòmic que en el seu dia va presentar el Sr. Aguiló i el Sr.
Bauzá, també ens preocupen els altres retalls que afecten sanitat.
I de fet, creim que si s’ha de debatre en aquest Parlament les
qüestions de salut, no només ha de ser el tema puntual, concret
i concís dels complements, també les llistes d’espera, també el
tancament d’hospitals públics, també la gent que en aquests
moments no té l’atenció sanitària assegurada, gent que viu en
aquesta terra i que no té atenció sanitària assegurada, tots i cada
un d’aquests problemes també s’haurien de tractar en aquests
moments.

Vostès no han duit bé el tema, ni tan sols després d’haver,
com dic, incendiat el tema, no varen negociar com toca, ja s’ha
comentat, es va desconvocar la Mesa Sectorial, no es va pactar
amb tots els sindicats, que era al que la sentència els obligava,
i in extremis, dia abans que es dugués a terme la vaga, ja a la
desesperada és quan decideixen fer aquesta proposició de llei,
registrada, com dic, el dia abans del dia amenaçat per a la vaga.
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Bé, vostès troben que s’ha de fer per llei, nosaltres
discrepam, consideram que no és a través d’una llei, que el que
s’ha de fer en tot cas és reunir la Mesa Sectorial, convocar els
sindicats i arreglar aquesta qüestió, tal i com manava la
sentència. Vostès troben que per llei, idò endavant, tenen els
vots suficients per fer-ho, però no pretenguin que si nosaltres
pensam que aquesta no és la manera, també comptin amb el
nostre concurs si no estam d’acord amb com volen resoldre
aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Senyores i senyors diputats
passarem a la votació.

Vots a favor? 13.

Vots en contra? 1 vot en contra.

I cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca aquesta
sessió.

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, per la seva colAlaboració.



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 5 / 20 de juliol del 2012 41

 



42 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 5 / 20 de juliol del 2012 

 



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 5 / 20 de juliol del 2012 43

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


