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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputades. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, hem de demanar si es

produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 6661/16, presentada pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

procediment per a la selecció del personal estatutari

temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en la

Proposició no de llei RGE núm. 6661/16, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a procediment per a

la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut

de les Illes Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 6661/16,

relativa a procediment per a la selecció de personal estatutari

temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, seré muy breve porque lo

que queríamos hacer llegar al resto de grupos parlamentarios,

para solicitar el apoyo a esta proposición no de ley, pues es el

texto que hemos adjuntado en la misma.

Comentar que el objetivo fundamental para nosotros es que

se abran las bolsas de trabajo a todos los profesionales del

sector que quieran trabajar y que se les dé a todos las mismas

oportunidades, que sea la igualdad, la capacidad y el mérito lo

que determine el orden de las sustituciones que vayan

surgiendo y del trabajo que puedan ofertarse desde los

diferentes puestos del ib-salud y de la Conselleria de Sanidad,

y que, bueno... pues que no haya discriminaciones, por tanto,

por otras razones que no sean las puramente de capacidad y de

mérito para el puesto.

Ahora mismo, cuando se ha abierto excepcionalmente la

bolsa, solo se tiene en cuenta el tiempo trabajado, sin tener en

cuenta los méritos de formación, entonces lo que hace es volver

otra vez a los que estaban trabajando realmente en las

diferentes bolsas, a darles prioridad a esas personas y las

personas que estaban... y trabajadores que estaban dedicándose

a su formación pues no han tenido la oportunidad de poder...,

quedan relegados a los puestos inferiores y pues para coger un

interinaje y demás pues ven mermadas sus posibilidades frente

a las personas que continuamente estaban trabajando.

Después, también el hecho de que haya una bolsa en cada

hospital, que haya que pagar para, estar sin trabajo, tener que

pagar para poder acceder a cada bolsa pues son cuestiones que

hemos planteado en esta proposición no de ley y, bueno,

esperamos obtener el apoyo de los grupos y que esto pueda

salir adelante con amplio apoyo.

Tenemos unas tres enmiendas presentadas por el Grupo

Popular, les adelanto que la enmienda de adición al punto 1 la

aceptaremos, porque creo que enriquece la PNL, al igual que

la enmienda de adición de un nuevo punto, del punto 4.

No aceptamos la adición al punto 2 in fine porque realmente

no estamos tampoco muy acordes con el artículo 36 de esta...

perdón, el punto 36 de los acuerdos de la Mesa, entonces, por

ello es el motivo de... perdón, me estoy... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, sí, ¿el 36 es el...? el punto 4. Sí, un minuto, por favor. El

que no aceptamos es el...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, és que està en el temps d’exposició, ja

establiran...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Bueno, miramos, miro un poco... el tema de la enmienda

esta y al final de la... cuando se fijen posiciones pues aclaro

entonces la que sí aceptaríamos.

Gracias por todo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. S’han presentat tres esmenes,

les RGE núm. 8789, 8790 i 8791/16 del Grup Parlamentari

Popular i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Serra, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Darrerament ha estat denunciada una

situació de falta de cobertura de baixes de mitjana i llarga

durada en els centres assistencials d’ib-salut i a totes les

categories professionals, això vol dir la realització de torns

extres per cobrir aquestes baixes o fins i tot la no cobertura,

amb la sobrecàrrega que això suposa a la resta de treballadors.

És evident que existeix una lentitud exagerada per a les

substitucions que la conselleria intenta desvincular del concepte

de retallada, però que ja ha estat qualificada així fins i tot per

algun sindicat perquè, a la pràctica, si un treballador no se

substitueix és un estalvi per al Govern.

Una de les raons cal cercar-la en el retard de la posada en

marxa del procediment de selecció de personal estatutari del

Servei de Salut, segons els criteris adoptats a la Mesa Sectorial

de Sanitat del dia 17 de març de 2014, publicat en el BOIB

núm. 39, de 22 de març

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606661
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608789
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608790
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608791
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d’aquest mateix any 2014, i també a la Mesa Sectorial de

Sanitat, de 13 de juny de 2014, modificant l’acord de la Mesa

del 17 de març, amb acord de Consell de Govern de 20 de juny

i publicat en el BOIB núm. 85, de 21 de juny de 2014. Aquest

retard ha determinat problemes per a la contractació de

personal perquè les borses o no estan actualitzades o no

existeixen per a algunes categories.

Per altra part, sembla que l’adopció del sistema de borsa

única també ha estat criticat perquè no és tant prou àgil i eficaç

com el sistema necessita, sobretot a les illes de Formentera,

Menorca i Eivissa, més lluny de la gestió central administrativa.

S’ha de dir, però, que tots aquests criteris i aquestes actuacions

són fruit d’acords adoptats a la Mesa Sectorial de Sanitat, amb

representació sindical i de l’administració, per unanimitat o per

majoria, i per tant són uns acords que s’han de respectar. 

A la vista d’aquest retard de la convocatòria de borses i per

agilitar aquest procés de contractació d’una temporada d’estiu

que ja és a sobre, també va ser un acord de la Mesa Sectorial de

Sanitat, el 8 de març de 2016, la modificació del punt 36 de

l’acord de la Mesa de 7 de març, en el sentit que, amb caràcter

excepcional, per a substitucions o contractes inferiors a sis

mesos i per a determinades categories professionals, es

consideràs com a criteri únic de baremació els serveis prestats.

També va ser una decisió millorable en el sentit que dins

dels restringits colAlectius objecte d’aquesta mesura han quedat

fora els metges especialistes en medicina familiar i comunitària,

també amb problemes de retard de substitució, de vegades per

falta de professionals, que afecten d’una forma directa gran part

de la població.

Per tant, aquesta PNL no està exempta de raó, però entenem

que: un, es tracta d’una convocatòria que respon a una situació

extraordinària condicionada pel retard de la convocatòria

normalitzada amb els criteris acordats inicialment. Dos, que es

convoquen precisament amb caràcter extraordinari per minvar

els problemes de substitucions d’aquest estiu. I tres, que tots els

acords s’han pres a meses sectorials de sanitat, amb

representació sindical i de l’administració, per la qual cosa no

creiem oportuna la intenció d’intervenció directa ni del

Parlament ni del Govern, a no ser que sigui a través de la Mesa.

És per això, i en aquest sentit, que hem presentat tres

esmenes en les quals també demanam que es proposi a la Mesa

Sectorial de Sanitat, a la seva propera reunió, que valori

d’incloure dins els colAlectius afectats per aquest acord els

metges de familia de totes les illes per les raons exposades

abans i que es valorin els resultats de l’aplicació de la borsa

única per illes i s’actuï en conseqüència.

Així, les esmenes serien les següents: esmena 1,

acceptaríem tota la redacció original i es proposa d’afegir

“d’acord amb els criteris establerts a la Mesa Sectorial de

Sanitat, de març i juny de 2014, i després de la convocatòria

extraordinària acordada a la Mesa Sectorial, de 8 de març de

2016", en el sentit que el que decideix una mesa s’ha de

respectar i no intervenir-hi.

L’esmena 2, en el punt 2, seria també afegir, acceptant el

text que ens ve inicialment, però afegint que “a la propera

reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat es valori amb aquests

criteris la borsa única i els resultats de la seva aplicació a les

diferents àrees sanitàries i s’actuï en conseqüència.” Únicament

es tracta d’avaluar el funcionament de la borsa única per part de

qui va decidir posar-la, que era la Mesa.

El punt 3, ja en parlarem després. I l’esmena 3, que era

afegir un punt 4, en el sentit d’incloure aquestes especialitats

que he comentat, o sigui que el Govern balear proposi a la

propera Mesa Sectorial de Sanitat la inclusió dels metges

especialistes en medicina familiar i comunitària dins els

colAlectius afectats per la modificació del punt 36 dels acords

de la Mesa de 8 de març de 2016, i que sigui la Mesa, escoltats

sindicats i l’administració, que decideixi.

El punt 3, si s’acceptassin les esmenes, a la vista i per

afavorir una unanimitat, nosaltres el votaríem a favor. En cas de

no acceptar les esmenes, crec que es perdria l’oportunitat

d’incorporar plantejaments recents i d’emmarcar dins aquesta

PNL el context dels acords de la Mesa. Per tant en cas que no

s’acceptassin totes les esmenes demanaria votació separada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara el torn de fixació

de posicions. Tocaria en aquests moments al Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, però he de dir que la Sra. Bel Busquets ha

excusat la seva presència.

Per tant correspon al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, la borsa

única d’ocupació acordada el juny de 2014 va ser polèmica des

del primer moment i és evident que hi va haver molts

problemes en el seu plantejament. No es va aconseguir un

acord amb tots els sectors implicats i alguns sindicats i

treballadors tot d’una es van mostrar en contra i varen avisar

dels problemes que podria dur, i problemes n’hi va haver i

molts. El sistema informàtic per apuntar-se a la borsa va fallar

des del primer dia i es registraren més de 1.000 queixes dels

professionals que intentaven accedir-hi. Els telèfons d’ajuda

davant aquests problemes tècnics tampoc no varen ser

suficients. Hi ha hagut moltes inseguretats jurídiques a l’hora

d’aplicar el reglament i a més, i això és molt important, des del

primer dia el barem va ser molt criticat, ja que per a alguns

treballadors i sindicats no compleix amb els principis

constitucionals d’igualtat, capacitat i mèrit en l’accés a un lloc

de feina públic, perjudicant així els candidats que no eren a la

borsa abans del seu tancament.

Des d’El Pi creim que aquest caos s’ha de solucionar ja. A

una pregunta que vàrem fer a la consellera d’un altre tema es va

parlar un poc de la borsa única, i ja va parèixer que el

plantejament era que no funcionava gaire. Creim que s’han

d’actualitzar i revisar els mèrits perquè ben segur que durant

aquests dos anys hi ha hagut gent que ha completat la seva
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formació, i a la vegada creim que s’ha de pensar una borsa que

respecti i garanteixi tant la transparència com l’objectivitat i la

justícia.

Dit això, s’acceptin o no les esmenes, nosaltres votarem a

favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta proposta que ens du avui Podem. És cert que l’actual

govern s’hi va trobar, amb problemes en el procediment de

contractació, i es van haver de fer canvis per fer-lo més just,

més àgil i més adaptat a les necessitats de contractació. Per tal

qüestió es va constituir un grup de treball entre els

departaments de recursos humans del Servei de Salut, els

gestors de la contractació de les gerències i els representants

dels treballadors per modificar l’acord, negociant un barem que

garanteixi l’acompliment dels principis d’igualtat, mèrit i

capacitat, alhora que se simplifica el sistema de crida per

atendre en un termini màxim de 24 hores les contractacions.

El tema de les borses de personal en sanitat és un debat que

mai no s’acaba d’aclarir: borsa única, borsa per a primària i per

a hospitalària... Per tant totes aquelles iniciatives que

afavoreixin l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència tindran el nostre

suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición no de ley. Realmente creemos que

es una proposición no de ley para poner un tema encima de la

mesa porque es un tema muy complejo, i realmente esta bolsa

única que se creó en septiembre... junio de 2014 llevó

muchísimos problemas y hubo mucha gente que no se pudo

apuntar por toda la problemática que hubo en cuanto a falta de

recursos informáticos y que el sistema no funcionaba.

También... realmente el punto 1 comenta que se tiene que

hacer esta bolsa cuando... o sea, ya hay un grupo trabajando en

la realización de esta bolsa, como dice la propia PNL. Yo creo

que aquí es muy importante que..., estaría bien que se volviera

a reunir la mesa para decidir los criterios de baremos del

personal, porque sí que es verdad que es importante saber qué

barema más, una formación reglada, la experiencia, los

cursos...; qué prima más sobre qué... No estaría de más volver

a hablar sobre estos temas porque no hubo un gran acuerdo.

También es importante, ya que se está volviendo a abrir este

debate, saber si recursos humanos tiene la suficiente dotación

como para, cuando se vuelva a abrir la bolsa, asumir toda la

gente que se va a inscribir, no solamente dotación de personal

sino dotación informática. Y también no estaría de más que se

volviera a hablar de cómo llamar a los aspirantes a un puesto de

trabajo, porque lo que no puede ser es que se les llame un día

antes para un día y hacerles un contrato de un día; o que se les

llame para una semana pero dos días, y se le hace un contrato

para cada día, y esto el día anterior, y sabiendo que se pueden

hacer desde enero unas vacaciones para el personal, ¿por qué

no se hace esta organización y así los aspirantes a un puesto de

trabajo al menos se les puede llamar solamente en sección de

vacaciones con dos día...? O sea, que hay muchísimas cosas por

las que hablar y que creo que está muy bien esta PNL para

poner encima de la mesa el tema, pero es como muy global.

Y nada más. Nosotros aceptaremos también..., si se aceptan

apoyaríamos también las enmiendas, pero... la del punto 1 es

cierto que ya hay un acuerdo con la mesa, igualmente no estaría

de más que la mesa se volviera a reunir para volver a plantear

todos estos aspectos, que son muy importantes.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. María José Camps, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tots. He de

començar dient que efectivament s’han de dignificar els

treballadors públics donant estabilitat i millorant les seves

condicions per poder garantir un servei públic de qualitat, i no

estam parlant de qualsevol servei públic sinó, en aquest cas, del

de salut, que com diu la mateixa exposició de motius de la

proposició no de llei és un sistema, és un servei que ha d’estar

operatiu 365 dies a l’any, 24 hores al dia. 

Partint d’aquí, i essent açò la premissa bàsica, hem d’anar

a cercar aquesta conjunció d’agilitat en la contractació i justícia

reunint els principis de contractació que s’han d’observar

necessàriament, com els d’igualtat, mèrit i capacitat,

competència i publicitat, tal i com també diu el mateix text de

la proposició. Partim d’un sistema que es va establir el 2014,

que ha suposat una inoperativitat absoluta per a la seva finalitat

última, i no sé si el sistema es pot qualificar de pervers, com ho

qualifica el text de la proposició no de llei, però possiblement

els resultats sí ho fossin; per tant s’ha de donar sortida a açò, i

aquesta proposició no de llei està molt bé, però tal i com diu

també el seu text s’ha de recordar que l’actual govern ja hi està

fent feina, en aquest problema que ha sorgit, perquè ja en són

conscients. El Govern ja ho va detectar amb els diferents

informes de les gerències dels serveis de salut; s’ha constituït

aquest grup de treball entre el departament de recursos humans

del Servei de Salut, els gestors de la contractació de les

gerències i els representants dels treballadors per modificar

aquest acord de 2014 i el model de borsa única existent. Per

tant és cert que ens atracam a l’estiu, potser s’hauria de parlar
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d’aquest procés extraordinari, però ha de quedar clar que el

Govern hi està fent feina.

Dit açò, i amb les paraules que el Sr. Serra repeteix

constantment sobretot en aquesta comissió, que li he de dir que

no per molt que es repeteixi es converteixen en veritat, no fa res

més que parlar de retallada, que l’actual govern fa retallades en

el personal de l’ib-salut, i el que varen ser retallades varen ser

a l’anterior Govern, quan varen ser acomiadats 1.400

professionals de la sanitat pública i varen veure retallats també

els seus drets laborals.

Per tant, a partir d’aquí, no puc més que dir que,

efectivament, s’ha de donar suport a aquesta proposició no de

llei tenint en compte aquests punts de partida que he anomenat;

tenint en compte les diferents formes de fer política de

l’anterior Govern a l’actual, l’actual posa el focus en el diàleg,

en el consens, en la negociació a les meses, com així ara sembla

ser que ho vol reconduir el Partit Popular amb les esmenes que

presenta, i l’important és consolidar plantilles i fer que el servei

públic que es dóna a tots els ciutadans sigui de la major qualitat

possible amb els millors professionals.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara pertoca la intervenció del

grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les

esmenes que ha presentat en aquest cas el Grup Popular. Té la

paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. President. Pues sí aceptamos las enmiendas del

Partido Popular, las tres enmiendas, y las incorporaremos

entonces al texto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Serra havia demanat si hi havia votació separada,

però supòs que en aquest cas es pot aprovar per assentiment i

per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

En conseqüència, queda aprovada aquesta Proposició no de

llei RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem, relativa

a procediments per a la selecció de personal estatutari del

Servei de Salut, afegint-hi les tres esmenes que en aquest cas

havia presentat el Grup Popular.

Sense més assumptes a tractar, donam per aixecada la

sessió.



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


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

