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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Sílvia Limones substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sr. Presidente, Olga Ballester sustituye a Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 673/18, de la consellera de
Salut, sol·licitada per tres diputats membres de la
comissió, adscrit al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular
l’ús del català a la sanitat pública de les Illes Balears.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 673/18, de la
consellera de Salut, sol·licitada per tres diputats membres de
la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre l’aplicació de l’anunciat decret que ha de
regular l’ús del català en la sanitat pública de les Illes Balears.

Assisteixen juntament amb la consellera de Salut Sra.
Patricia Gómez el Sr. Juli Fuster, director del Servei de Salut;
el Sr. Biel Lladó, director de Recursos Humans del Servei de
Salut, i el Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic de la
Conselleria de Salut.

Té la paraula la consellera per tal de fer la seva exposició,
com ja sap sense limitació de temps.

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

Gràcies, president. Bones tardes a totes i a tots, un plaer
ser una vegada més aquí per poder parlar d’aquest tema tan
important i interessant.

M’agradaria començar dient que a la Constitució de 1978,
en contra de la uniformitat i el centralisme, finalment es
reconeix que les diferents llengües d’Espanya formen un dels
patrimonis culturals més importants i fixa que han de ser
protegides i estudiades. El nostre Estatut d’Autonomia és
encara més clar, ens dóna la pauta per continuar la tremenda
responsabilitat de dur-ho a terme. El Govern de la comunitat
autònoma ho va entendre així des d’un principi i va afrontar el
tema amb tota la decisió i la valentia necessàries, són unes
paraules del conseller de Cultura, Gilet Girard, del Govern del
Partit Popular del Sr. Cañellas.

Amb aquestes paraules ja ens adonam de la importància
que tenia i que té per a alguns mantenir la nostra llengua i la
nostra cultura.

En primer lloc, i per si algú encara no ho entén, vull aclarir
que, com a conseqüència del principi de doble oficialitat
lingüística d’aquesta comunitat autònoma i amb la finalitat de
fer efectiu el dret dels usuaris a ser atesos en les mateixes
condicions en qualsevol de les dues llengües oficials, les
administracions públiques de les Illes Balears han de garantir
la capacitació i l’habilitació lingüística necessàries del seu
personal, que ha de tenir un nivell de coneixement adequat i
suficient de les dues llengües oficials per poder complir les
funcions pròpies de cada plaça.

El coneixement del castellà s’acredita ordinàriament per
mitjà de la titulació oficial que resulta dels diferents nivells de
l’educació obligatòria i no cal preveure cap sistema
d’acreditació especial, excepte les persones que no tenen la
nacionalitat espanyola.

En canvi, l’exclusió del català del sistema educatiu durant
un llarg període de temps i la incorporació constant de
persones procedents d’altres territoris que no l’han pogut
estudiar, fa que sigui necessari preveure un sistema perquè el
personal al servei de les administracions públiques n’acrediti
el coneixement, assegurar la bona intercomunicació entre els
usuaris i els professionals del Sistema de Salut i millorar la
qualitat de l’atenció sanitària sense cap dubte.

No obstant això, fa falta tenir en compte el tradicional
dèficit de professionals sanitaris que sofreix la sanitat pública
a tot l’Estat i també l’elevat nombre de personal estatutari
temporal procedent de fora del domini lingüístic que
actualment presta serveis als diferents centres i establiments
que integren el Servei de Salut de les Illes Balears.

En conseqüència, el Decret 8/2018, de 23 de març, que
regula la capacitació lingüística del personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears, atén totes aquestes
circumstàncies, així com la proporcionalitat i l’adequació del
nivell de coneixements de la llengua que s’exigeixen en
relació amb les funcions que acompleixen les categories
sanitàries i les no sanitàries.

Aquest decret desenvolupa el que disposa la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears, Llei 3/1986, a
la qual he fet referència abans, pel que fa a l’ús oficial del
català com a llengua pròpia del govern autonòmic, i el que
estableixen en sintonia amb la dita norma, la disposició
addicional cinquena de la Llei 5/2003, del 4 d’abril, de salut
de les Illes Balears, en què es disposa que el Servei de Salut de
les Illes Balears ha d’adoptar les mesures necessàries per
normalitzar l’ús de la llengua catalana als centres que en
depenen.

També l’article 30.2 de la Llei 55/2003, de l’estatut marc
del personal estatutari del Servei de Salut, que preveu la
possibilitat que la normativa autonòmica reguli l’exigència del
coneixement de la llengua oficial de la comunitat autònoma
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als procediments selectius del personal estatutari del Servei
de Salut.

Dit això, cal destacar que la norma, el decret, ha passat per
tots els tràmits de manera correcta, ha rebut els informes
jurídics i tècnics favorables, que respon a principis de
necessitat, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència,
accessibilitat, simplicitat i eficàcia prevists al nostre marc
normatiu.

Han fet al·legacions la UIB, les conselleries de
Transparència, Treball, Cultura, Hisenda, Serveis Socials,
l’Obra Cultural Balear, el sindicat STEI, Joves per la Llengua
i he de dir que totes les aportacions que han fet han estat
incorporades en major o menor mesura.

Hem acomplert també audiència mitjançant la participació
del Consell Social de la Llengua Catalana i la Universitat de
les Illes Balears. S’han incorporat les recomanacions fetes pel
Consell Consultiu de les Illes Balears. 

D’altra banda, també s’ha negociat com és lògic el decret
dins la Mesa Sectorial de Sanitat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, on va ser aprovat amb un 75% dels vots,
75%.

La tramitació és clara i la finalitat també, regular el nivell
de coneixement del català del personal sanitari del nostre
sistema sanitari públic al mateix temps que quedi sempre
garantida la prestació sanitària.

En definitiva, un desplegament normatiu de drets que ja
tenim recollits al nostre estatut i a altres lleis, algunes tan
importants que varen fer per la convivència com la del 1986,
llei que va fer un govern del Partit Popular.

Veig important, arribats a aquest punt, recordar el que diu
l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, al seu paràgraf 1 estableix
que la llengua catalana pròpia de les Illes Balears té juntament
amb la castellana el caràcter d’idioma oficial i, després de
disposar que tots els ciutadans de les Illes tenen el dret d’usar-
la, disposa al seu apartat 3 que les institucions de les Illes
Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes,
han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i han de crear les condicions que permetin
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets
dels ciutadans de les Illes Balears.

Per altra banda, l’article 14.3 de l’Estatut declara el dret
dels ciutadans de les Illes Balears d’adreçar-se a les
administracions, a l’administració autonòmica en qualsevol de
les llengües oficials i rebre una resposta en la mateixa llengua
que fan servir.

No els vull avorrir recordant també la Constitució
Espanyola i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que, com
vostès bé coneixen, també reconeixen les llengües autòctones
com a oficials i exigeixen el seu coneixement per part de tots
els empleats públics a les comunitats autònomes bilingües, a
totes.

Com els deia abans, el decret va ser aprovat a la mesa
sectorial amb els vots del 75% dels sindicats i no és
d’estranyar que fos així i els  explicaré per què. El decret
rebaixa el nivell a assolir en la majoria de categories
professionals, de manera que en el cas dels metges, les
infermeres, fisioterapeutes, comares, farmacèutics només han
d’acreditar el B1. A més el decret permet catalogar com a
deficitàries totes les categories sanitàries des dels zeladors,
totes les professions... perquè totes les professions es puguin
presentar a oposicions o a borses temporals sense haver de
presentar de manera immediata el nivell requerit de català.

Aquesta és una diferència molt important per a aquelles
categories que es varen convocar abans de l’aprovació del
decret per conformar la borsa de feina que, com han vist als
mitjans de comunicació, cas dels tècnics de laboratori,
radiologia, anatomia patològica i radioteràpia, no s’han pogut
incloure als llistats els treballadors sense el nivell fins que...
constatar que efectivament les categories eren deficitàries. Ha
estat una clara demostració de la necessitat de disposar del
decret i crec que ha de quedar molt clar que gràcies al decret
és tot molt més senzill.

Tornant-hi, les persones que opositin i obtinguin la plaça
en cap cas perdran la seva plaça si no acrediten el nivell, en
cap cas perdran la seva plaça, s’emetran totes les  sol·licituds
de participació de tots els aspirants i les persones que resultin
adjudicatàries tenen temps per acreditar-ho a partir de la data
d’ocupació. Per això, insistim en què ens sorprèn tots aquells
que diuen que se’n van per l’exigència, han estat, segons els
mitjans de comunicació, quatre persones, perquè ara per ara
ningú els ho ha demanat.

És cert que qui no acrediti no podrà entrar en carrera
professional i aquí vull insistir en el que acabo de dir. Entrar
en carrera, és a dir, entrar per primera vegada, entren a carrera
els residents que ara per exemple han acabat la seva
residència, ara aquests dies acaben els 109 residents que s’han
format en aquesta comunitat autònoma, aquests començaran
a fer feina per primera vegada. Però per poder tenir el nivell
1 de carrera, necessiten cinc anys d’experiència professional.
És a dir, tenen cinc anys per presentar el nivell B per exemple.

I ara vostès mateixos jutgin si un professional sanitari,
professional altament qualificat, no pot dedicar un curt espai
de temps per obtenir un nivell B1, amb anys per endavant, per
assegurar així que s’entén amb tota la població  que ha
d’atendre, tota la població castellana i catalana, precisament
desenvolupant una professió on el llenguatge i l’enteniment
són cabdals. 

Crec que fins aquí he fet un repàs normatiu i ara escoltaré
les seves consideracions per poder respondre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Supòs que ningú no vol
fer ús de la possible suspensió per 45 minuts. I per tal de
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formular preguntes i observacions, procedirem a les
intervencions dels grups parlamentaris.

Sra. Consellera, contestarà globalment o individualment? 

Idò començam pel Grup Parlamentari Popular i té la
paraula el Sr. Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair als
representants de la conselleria que són aquí, a la mateixa
consellera de Salut. Però jo esperava una altra resposta, jo no
esperava aquí la compareixença de la directora general de
Política Lingüística, jo esperava la presència aquí de la
consellera de Salut d’aquesta comunitat autònoma, perquè tots
els arguments que vostè ha emprat per contestar el que es va
plantejar ara i el que s’ha plantejat en altres moments, han
estat arguments lingüístics, aquí no hi som per parlar de
política lingüística, aquí hi som per parlar de la repercussió de
la política lingüística en la salut, que és al que vull concretar
avui, perquè som a la Comissió de Salut.

I jo sé que tant vostè com el Grup MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca, ho han fet altres vegades, utilitzaran
aquesta estratègia de sortida perquè no n’hi ha cap altra,
perquè si acceptessin contestar amb arguments sanitaris i de
salut, segurament haurien de reconèixer alguns errors que
s’han produït i que vostè no ha reconegut.

La qüestió és que han fet un decret de català que ha
repercutit sens dubte dins la contractació de personal i hi ha
repercutit de forma negativa, més o menys. I que si s’hagués
fet d’una altra manera, aquesta repercussió negativa hauria
estat menor o  inexistent. Però o no n’han sabut o no han
volgut, i han posat en segon lloc la gestió sanitària a canvi
d’uns vots al Parlament. I en cinc dies, Sra. Consellera, en cinc
dies varen liquidar una política sanitària que haurien hagut de
controlar vostès, en cinc dies. I per aquest preu parlamentari,
vostès han creat alarma en els professionals sanitaris tant
d’aquesta comunitat com d’altres comunitats de professionals
que poguessin venir a aquesta. I això a Balears i per a Balears
és una política sanitària nefasta, perquè un dels principals
problemes és que aquí falten determinats professionals
sanitaris que generen dèficits assistencials i vostè no ha
prioritzat la política sanitària que havia de minvar això.

En cinc dies, com dic, varen canviar el rumb de la política
sanitària d’aquesta comunitat, el temps que va entre una
resolució i una altra contrària, un temps massa curt per pensar
en una cosa tan important, un temps massa curt que va fer que
la política sanitària fos tractada de forma banal. Però també un
temps massa breu, sent una de les polítiques més importants
d’un govern i que vostès no varen voler defensar, i ara han de
treure del barret un manipulat 8 per 1 per justificar-se.

I després d’aquells cinc dies han seguit mesos de política
erràtica, sense ordre, amb decrets aprovats, retardats i almenys
controvertits jurídicament. I definint una política contrària als
interessos sanitaris, amb un perfil massa baix perquè no ho han

sabut defensar. Perquè vostè sap que un dels principals
problemes sanitaris d’aquesta comunitat, és que aquí falten
determinats professionals sanitaris, el que determina un
evident dèficit assistencial. I el Govern balear, repetesc, no ha
prioritzat les mesures que podrien almanco contenir aquesta
situació.

No puc deixar de dir que la falta de professionals no afecta
únicament l’àmbit sanitari, la carestia de vida i altres factors,
afecten jutges, policies, etc. L’elevat preu dels lloguers també
interfereix, és un factor fonamental. Però també és vera que
la política duita a terme pel Govern balear en aquesta
legislatura, l’únic que ha aconseguit és incrementar un 25%
d’aquests lloguers. Però aquí tampoc no és qüestió d’entrar-hi,
únicament reconèixer que el tema del decret del català no és
l’únic que influeix en l’arribada de professionals sanitaris.

Però, quant al personal sanitari, tampoc no s’han establert
mesures que sí depenen del Govern, perquè, així com el tema
dels lloguers és un tema difícil de controlar, ha de determinar
altres mesures que depenen absolutament de vostès i que
podrien atreure els professionals de sanitat, com per exemple
un plus d’insularitat com el de Canàries, que actualment doble
al de Mallorca, a les illes majors, és a dir, el plus d’insularitat
de Canàries de les illes majors dobla el de Mallorca i
quintuplica les illes menors.

Sra. Consellera, és evident que falten metges de família,
pediatres, cardiòlegs, anestesistes, radiòlegs, hematòlegs,
neurofisiòlegs, oncòlegs, cirurgians generals, etc. I a més la
rotació de metges a Balears és molt elevada per les mateixes
raons. I davant això el que sí fan és resoldre exigir el català a
tots els professionals sanitaris amb un exemple de mala gestió
d’un dels principals problemes d’aquesta comunitat, perquè és
evident que aquesta existència que ho és, és una barrera més
perquè venguin professionals, els que ens falten i que se’n
vagin aquells que també ens falten.

L’exemple que la seva conselleria ha primat més la política
lingüística que la sanitària és, a part de la seva exposició
absolutament lingüística, és com varen regular, com varen
regular aquesta acreditació del català, perquè no va ser fruit
d’una política ordenada i orientada des del principi, sinó que
va ser fruit d’una gestió absolutament erràtica. Una resolució
del director general d’ib-salut, de 23 d’agost de 2017, que
dispensava l’exigència del català a determinades categories
corregida en cinc dies. Temps en què es va canviar l’orientació
de la política sanitària d’aquesta comunitat, en cinc dies i que
es va posar al servei de la política lingüística. Si això s’hagués
produït amb totes les necessitats assistencials cobertes,
encara es podria explicar, però amb el dèficit  assistencial
existent avui encara això no té cap raonament sanitari.

A partir d’aquí tot es precipita, fan un esborrany de decret
de pressa i corrent, fet amb tanta incoherència que la mesa
sectorial el va rebutjar de forma àmpliament majoritària i a la
seva exposició no ho ha dit, no ho ha dit. Ha estat a la segona
aprovació del decret, no al primer; és a dir, vostès varen fer un
decret que va desmerèixer a tots els col·lectius amb
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representació sanitària, un decret fet de pressa i corrent sense
tenir en compte les conseqüències i per això es va rebutjar.

La resposta a tant de desgavell va ser a l’octubre de 2017
l’oposició  de tots els gerents dels hospitals, tots els seus
càrrecs de confiança que la varen alertar amb una carta, que li
varen dir que podria afectar la viabilitat de la sanitat balear i a
la captació de professionals ja de per si difícil. Quasi res!

És a dir, vostès varen proposar un esborrany, el varen posar
damunt la taula, varen posar un esborrany de decret damunt la
taula que podria perjudicar la sanitat balear. Per això varen
haver de refer-lo i el 17 de novembre de 2017 varen aprovar,
aquest sí, amb el 75% de la mesa sectorial en contra, perdó,
aquest va ser rebutjat amb el 75% de la mesa sectorial en
contra. Va ser tot un exemple de participació i de (...).

Però què va passar amb aquest decret aprovat que vostès
varen aprovar en contra de tots els representants? Que no el
varen dur a Consell Consultiu, el varen retardar, van retardar la
remissió del decret al Consell Consultiu i en aquest temps
vostès varen fer diferents nomenaments, nomenaments de cap
de serveis. Al mateix temps, el desembre de 2017, amb el
doble llenguatge característic del PSOE, vostè va dir: “No hi
ha evidència que el català sigui un impediment” i que no hi
havia cap perill per falta d’assistència. A més, el decret encara
no estava aprovat. És evident que les seves accions anaven en
sentit contrari de les paraules, davant un decret que vostès
deien que no suposaria cap problema, vostès es retarden per
fer els nomenaments de cap de servei.

Per fi, el febrer de 2018 la mesa sectorial va aprovar un
nou decret, efectivament el Sr. Juli Fuster va dir que “sin el
catalán van a perder dinero en la carrera profesional”. Sí,
però també va dir, que encara que també diu, que per a
contractacions de Nadal i estiu no s’exigirà ni hi haurà
penalitzacions, si no s’acredita l’idioma, amb un intent de
suavitzar la situació, com el 8 per 1 que ha tret ara, perquè
aquestes afirmacions que va fer, és a dir, per un costat dir que
el decret no suposava res, però sí suposaria la pèrdua de la
carrera professional si no es treia, estava en contra de la Llei
55/2003, de l’estatut marc, que a l’article 9.5 diu “al personal
estatutario temporal le  será aplicable en cuanto sea
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen
general de personal estatutario fijo”. És a dir, temporals i
fixos havien de passar pel mateix sedàs. Per cert, el sindicat
STEI va qualificar aquest decret com a paper mullat.

Per tant, el missatge que no pasa nada, seu i del Govern,
és de nou irreal i demagògic perquè els professionals sanitaris
han de patir les conseqüències d’aquesta política nefasta. El
mateix Juli Fuster, en març del 2018, segueix dient que no hi
haurà fugues de metges perquè el nou decret permetrà
excepcions, però mentre, per exemple, la implantació del
marcapassos a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera s’ha
hagut de derivar durant un any a Mallorca per falta de
cardiòlegs i també a les Urgències de Son Espases es produeix
un col·lapse fora d’època de grip i fora d’augment de població
flotant, denunciat per un sindicat davant la falta de
professionals.

Per tant, no parlam que aquí el Partit Popular dóna o vol
donar un missatge de por o un missatge anticatalà, ni un
missatge de cap tipus que vostè intenta fer per intentar derivar
la realitat de la situació.

El seu decret és bo, el que vostè ha anomenat, el que va
aprovar no amb el cent per cent de la mesa, sinó amb el 75%,
en març de 2018 el va dur al Consell Consultiu i va avalar-lo,
efectivament, va avalar el nou decret de l’exigència del català,
però amb un vot particular que parla de l’extravagant que és
que el requisit del català s’exigeixi a posteriori.

Sra. Consellera, no és el Partit Popular únicament el que
pensa això, vull recordar-li el mateix que vaig recordar-li en
el ple d’ahir, la nova directora metge de l’Hospital de Can
Misses segueix rebutjant l’exigència del català de la manera
que ho han fet, en la línia de tots els gerents d’àrea d’aquesta
comunitat, perquè això és un entrebanc de la gestió sanitària
i, per tant, de l’assistència a les persones.

El mateix delegat del Col·legi de Balears de Metges li
llegiré un parell de les frases que he tret d’una entrevista que
li varen fer abans d’ahir, miri, diu: “El que sí és real és que hi
ha metges que ni es plantegen venir per culpa del decret”,
textual. Dos: “El decret està fora de context”. Tres: “Amb la
falta de professionals que tenim per les Pitiüses si posam més
inconvenients pitjor”. Quatre: “Si fos conseller de Salut el
primer que faria seria carregar-me el Decret del català”.

Per tant, Sra. Consellera, han equivocat la política
sanitària, pagarem les conseqüències, pagam les
conseqüències i crec que no han fet tot el que podien fer. És
un tema difícil, complicat, però hi han posat entrebancs.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Correspon al Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President.  Haré mi intervención en
castellano porque es el idioma que siento, en el que siento, en
el que pienso, en el que padezco y en el que disfruto y así
intentaré solidarizarme un poco con los que sienten, piensan
y padecen, disfrutan en otro idioma en esta comunidad
autónoma, que lo hacen en catalán, y que tienen derecho a ser
atendidos en esta lengua. 

Creo que ha quedado muy claro cual es el discurso del
Partido Popular, es un discurso plenamente ideológico, no
sólo como un compendio de ideas que pueden regir la vida o
la política sino también como una máscara de la realidad
intentando disfrazarla e intentado hacer política de algo que no
debería hacerse política. 

Escuchando al Sr. Serra he recordado el título de la obra de
John Reed, Diez días que estremecieron al mundo, parece
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ser que la consellera de Salud hizo un decreto en cinco días
que ha cambiado la historia de la política balear, que ha
cambiado la sanidad y que ha supuesto un absoluto desastre
para la salud de la gente, porque ha hablado de que hay
repercusiones en la salud debido a la política lingüística, pero
no ha dado un solo dato, ni uno, simplemente ha dicho que hay
gente que ya piensa en no venir a Baleares porque hay un
decreto que les va a exigir el B1 de catalán, en muchas
ocasiones con cinco años. Gente que ha estudiado muchísimo
tiempo, que ha invertido muchísimo tiempo en formarse no
puede tener un B1 de catalán. 

Creo que es absolutamente absurdo ese discurso y lo que
está intentado es hacer política, intentando generar un
conflicto donde no tendría que haber conflicto  porque está
jugando con el tema de la identidad, porque está jugando con
el tema de la lengua que es el mecanismo por el cual los seres
humanos, pues, sentimos, pensamos, como decía al principio. 

Lo ha dicho muy bien, usted, Sra. Consellera, en la
Constitución se habla de la oficialidad de las distintas lenguas
del Estado y se las considera riqueza cultural, y eso creo que
lo debemos tener siempre presente los que nos dedicamos a
la política. También tener presente el Estatuto de Autonomía
y las normas jurídicas que amparan esta cuestión.

A veces pienso que es debido a que quizás algunos
miembros de este parlamento vienen de otros tiempos, de
tiempos preconstitucionales en los que por desgracia el único
idioma que se permitía utilizar en la administración es el que
yo estoy utilizando ahora. Por suerte las cosas han cambiado
mucho desde entonces.

Hoy nos hemos encontrado con que la delegada del
Gobierno ponía un recurso de inconstitucionalidad contra este
decreto. No nos sorprende ya que los intereses de la
ciudadanía de las Baleares a la delegada del Gobierno le
interesan bien poco, no le importa la sanidad universal en
nuestra comunidad autónoma, no le importa que se pueda
redistribuir la riqueza mediante el impuesto turístico en
cruceros y le empezó a importar hace poco el tema de la
carrera profesional, porque se vio metida en un lío en el cual
no había calculado su alcance.

Como usted bien ha dicho, Sra. Consellera, el Decreto
8/2018 contempla la proporcionalidad en la aplicación de este
decreto, la progresividad me atrevería a decir en su aplicación
también y, por tanto, consideramos que es una cuestión de
normalización lingüística absoluta, normalización que el
Partido Popular, y en ocasiones Ciudadanos, bueno en
ocasiones, perdón, siempre Ciudadanos siempre se anima a
romper. El líder de Ciudadanos últimamente sólo ve
españoles, yo veo a ciudadanos y a ciudadanas que tienen
derecho a utilizar la lengua que consideren en la
administración, también en la sanidad y que, por tanto, bueno,
nosotros estamos absolutamente de acuerdo con este decreto. 

Pensamos que tiene que ser un tema de consenso,
pensamos que no se debería romper o intentar romper ese
consenso más, ni siquiera aprovechando la coyuntura que hay

en Cataluña, en la cual parece que se puede sacar rédito
político haciendo discursos de este tipo, discursos que yo me
niego a creer que todos los miembros del Partido Popular se
crean ellos mismos porque, como digo, el discurso del Sr.
Serra estaba flo tando en el aire, se ha evaporado, no se ha
fundamentado en absolutamente nada, no ha explicado cuántos
médicos han dejado de venir, cuántos médicos dicen que se
han ido por esta cuestión, no ha dicho cuántos médicos han
llegado nuevos o se han formado aquí habiéndose anunciado
el decreto ya y habiéndose aprobado. Por tanto, creo que es
una manipulación interesada, una forma de hacer impolítica,
que es lo contrario a la política que está haciendo el Partido
Popular.

Luego ya una cuestión personal, yo estuve dos meses en
Francia y pude llegar a entender más o menos una
conversación en francés, incluso podía decir algunas palabras.
Lo que se está pidiendo con este decreto no es ni tan solo que
se hable ese idioma por obligación, sino que el médico pueda
entender lo que el paciente quiere decir y quiere expresar. Y
no tener la consideración suficiente para entender que hay
gente que necesita que el médico le entienda perfectamente a
la hora de ir a consulta me parece un menosprecio brutal a
mucha gente de esta comunidad autónoma.

Por tanto, lo que le pediría, Sra. Consellera, es que nos dé
datos, que nos dé datos para rebatir el discurso absolutamente
irresponsable que está haciendo el Partido Popular. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara li correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i té la paraula el Sr. Josep
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, benvinguda,
Sra. Consellera, benvingut la resta de l’equip de la conselleria. 

Bé, avui, evidentment, supòs que la compareixença ha
canviat, canvia molt amb l’anunci de la Sra. Salom, dient que
recorreran el decret davant del Tribunal Superior. Però bé, dit
això, començarem a manifestar el nostre suport a aquest
decret, com ja ho vàrem fer en el seu moment, creiem que és
un decret, primer de tot, que ha estat consensuat i quan deim
consensuat no deim consensuat a nivell polític sinó també a
nivell sindical, i aquí comença una de les primeres mentides
del Partit Popular, especialment, és a dir, que és un decret que
no ha estat consensuat. Creiem que el consens ha estat ampli,
ha estat ampli, ho dic perquè avui hi ha hagut declaracions en
aquest sentit, que no era un decret consensuat, i crec que es va
arribar a unes quotes de consens prou satisfactòries.

Segona, és un decret valent, és un decret valent perquè
entra en un compliment, és a dir, simplement entra el català
dins la sanitat pública com a qualsevol espai, i ho fa d’una
manera progressiva, ho fa d’una manera intel·ligent, amb una
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progressivitat que ens du a un camí que pugui anar equiparant
l’ús del català a l’administració pública.

El dret a ser entesos d’una forma bàsica, jo crec que això
és importantíssim, perquè crec..., un altre enfilall de mentides
que hi ha hagut és que s’està obligant, s’obliga un metge a
parlar en català, i això no és cert, això no és cert; és a dir, el
decret el que intenta garantir és que una persona pugui ser
entesa, compresa; és a dir, el nivell que es demana, tant el B1
com el B2 en segons quines categories és un nivell perquè una
persona es pugui expressar mínimament i l’altra persona la
pugui entendre mínimament, no va més enllà, és a dir, no
arriba a aquesta progressivitat que hi ha hagut a altres llocs de
l’administració, i ho fa d’una manera perquè, bé, estam
començant. En el moment que es va començar a aplicar la
normalització lingüística dins la funció pública la sanitat va
quedar al marge, i ara es fa una passa i es fa una passa
tranquil·la i progressiva, i no veim aquí de cap manera o no
compartim aquest argument que s’està obligant un metge a
aprendre català, a aprendre a parlar en català. Obligar-lo, no
aprendre, obligar-lo a parlar en català, perquè això són
mentides que heu anat traslladant, s’han anat traslladant per
part del Partit Popular als mitjans de comunicació.

Segon. Un dels arguments que ha exposat el portaveu del
Partit Popular és que vostè, Sra. Consellera, ha vengut aquí
amb un argumentari de política lingüística. A mi m’agradaria
saber quin és l’argumentari del Partit Popular en aquesta
qüestió que no sigui política lingüística; quin argumentari han
posat que sigui cert? Quins són els seus?, quins són els seus?,
que els metges se’n van? Quins són.

Després també un altre; vostè no ho ha dit, però també s’ha
manifestat; clar, aquí l’ampli suport popular es basa en una
manifestació que hi va haver fa un parell de mesos, una
manifestació d’unes 1.000 i busques de persones, i ja podeu
dir 10.000 i 9.000 i no sé què. 1.000 i busques, 1.000 i
busques, i anam a dades de la policia. I m’ho podeu comparar
amb una altra cosa: el 2009 hi va haver una altra manifestació
en contra de la incorporació del català a la sanitat, xifres d’un
diari independentista: entre 3.500 persones i 4.000. Això és
el gran suport que ara teniu, és a dir, la diferència entre  el
2009 de suport a això i e l 2018 és de menys de 3.000
persones, quasi quasi 3.000 persones menys.

I no hem d’entrar a comparar dades perquè, clar, si
començam a posar indicadors d’aquests de manifestacions
podem recordar la manifestació de 2012 a favor del català a la
funció pública, de més de 50.000 persones, de l’Obra Cultural
Balear, i l’Obra Cultural Balears en va dir 60.000, i un altre va
dir 40.000, i l’altre va dir..., però no, dades que varen sortir
publicades per part de la policia, 50.000 persones. Podem fer
una guerra de xifres en aquest cas, la podem fer.

Per tant a mi m’agradaria saber també quins són aquests
arguments, aquests arguments sanitaris del Partit Popular,
però amb dades, amb dades. Estam fent política, en política no
hi val qualsevol cosa, ha d’estar sostinguda en una sèrie de
dades, i jo li deman que ens exposi les dades. Jo crec que
vostès han anat voltant als mitjans de comunicació, que hi ha

molts de metges que se’n van, que gent no s’incorporarà... No,
no sé d’on vénen aquestes dades; el que sí sé és que la
conselleria sí que ha exposat dades, i també em sum a la
petició de Podem, en aquest cas, de demanar a la conselleria
que sigui exhaustiva i sigui crítica, i ens posi dades objectives,
quantificables i científiques de la repercussió que pugui tenir
el decret que, clar, una altra cosa, és un decret que encara..., ja
tothom se n’havia anat d’Eivissa i se n’havia anat de Mallorca
quan el decret no estava ni en marxa.

El recurs que ha incorporat la Sra. Salom, bé, ve a ser una
suma més als atacs contra la normalització lingüística, com a
les subvencions del català a l’ajuntament, una passa més, una
altra... Però tot això respon a una cosa molt clara, a una
estratègia molt clara, que és una estratègia electoral que no té
res a veure amb tot això. Tenim el Partit Popular i Ciutadans
que estan competint a l’àmbit estatal per veure qui s’endú un
vot presumptament nacionalista espanyol, i ho fan mentint,
mentint, generant un problema, creant un problema allà on no
hi ha hagut cap problema. I vostès ara em diran “no, el
problema l’heu creat vosaltres amb el decret”; mentida,
mentida; mentida. Per què?, per què hi ha hagut 1.000
persones que s’han manifestat fa tres mesos?

El decret jo crec que, bé, ja ho he dit, compta amb un ampli
consens; també reconec, i hem de fer autocrítica, que no hem
sabut explicar-ho suficientment bé, això també s’ha de
reconèixer, no hem sabut explicar-ho suficientment bé, per
aquell sondeig que va sortir  publicat a un mitjà de
comunicació on es deia que en aquesta qüestió..., clar, la
pregunta era molt clara i en aquesta qüestió la ciutadania
discrepava, perquè clar, discrepa perquè pensen que estam
obligant un metge o un infermer a parlar en català, cosa que no
és certa. Per ventura no ho hem sabut explicar bé, però
l’abocament de mentides que hi ha hagut als mitjans de
comunicació ha estat tremend, tremend, en aquest cas. I
aprofitant, aprofitant un moment, una conjuntura a Catalunya
que no té res a veure amb nosaltres, però ja ens ho va dir el Sr.
Rajoy, és a dir, alerta que el 155 també està a la vista per a les
Illes Balears.

Per tant el problema real... Una altra cosa que també volia
comentar al Partit Popular és que, clar, tots aquests arguments
que vostès tenen són elements de política lingüística, no són
elements sanitaris, arguments sanitaris, perdó; aquests
arguments si s’apliquen al castellà què passa? És que són
exactament els mateixos, és a dir, amb els arguments contra el
català, si jo vaig contra el castellà esbucam el castellà, i no es
tracta d’això; no sé si m’explic, és a dir, el que vull dir és que
aquí no qüestionam absolutament res que un metge parli en
castellà o no parli  en castellà. És a dir, són arguments
purament lingüístics.

Anem per una banda. L’article 43 de la Constitució
Espanyola, que és l’empara al qual s’ha comunicat, és a dir,
aquest recurs que es presentarà al Tribunal Superior per part
de la Sra. Salom s’empara en l’article 43 de la Constitució
Espanyola. Què diu? “Se reconoce el derecho a la protección
de la salud”. Au! Amb aquesta empara aturam, una, aturam la
mateixa Constitució Espanyola, que parla d’un estat
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plurinacional, plurilingüístic, i que a les comunitats
autònomes on hi ha bilingüisme, hi ha dues llengües
cooficials, han de poder coexistir; ens estam carregant
l’Estatut d’Autonomia; ens estam carregant la Llei de funció
pública. És que no ho veuen, que amb aquest argumentari van
en contra de tot el que hem construït durant tots aquests anys?
Vostès poden dir “no estam d’acord amb això”, però és que
emparant-se en l’article 43 de la Constitució Espanya i en
segons quins argumentaris van en contra de lleis aprovades
amb un ampli consens a les Illes Balears.

Per tant creiem, bé, primer de tot, Sra. Consellera, creiem
que el decret serà un decret positiu, creim que hem de ser
valents, i res més per part meva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara al Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, volem agrair-li una vegada més la seva presència
i la del seu equip en aquest parlament, en aquesta comissió,
per donar-nos les explicacions en aquest cas pel Decret
8/2018, sobre capacitació lingüística del personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears.

Vostè sap que darrerament tenim discrepàncies i moltes
vegades la increp en segons quins tipus de problemàtiques que
existeixen a les nostres illes, i intentam raonar el perquè. De
la mateixa manera avui té el nostre suport en aquest decret
perquè consideram, primer, que hi ha d’haver un respecte a les
dues llengües oficials d’aquesta comunitat, un respecte...,
molts que s’omplen la boca que hem de complir les lleis, s’ha
de complir el nostre estatut i, com vostè molt bé ha dit, tant
l’article 4 com l’article 14 parlen de garantir l’ús normal i
oficial dels dos idiomes, i per tant també un respecte al nostre
estatut. Les administracions, la nostra administració ha de
garantir la capacitació i l’habilitació lingüística del seu
personal, i amb aquest decret es fa. 

Era necessari un reglament que regulàs el coneixement de
la llengua catalana, i com molt bé s’ha dit per part dels
portaveus que m’han precedit estam parlant del certificat B1
i l’A2, estam parlant que puguin entendre la nostra llengua,
parlam d’un respecte per la nostra llengua. En cap cas -i crec
que això ha de quedar molt clar- no s’ha perdut cap plaça, però
sobretot no quedarà cap plaça buida pel tema del català.

Crec que és important que es donin possibilitats, hi ha
plans de formació perquè es puguin preparar i puguin acreditar
aquest català i crec que és important que la conselleria doni
facilitats en aquest sentit.

No és la primera vegada que ho deim i tampoc no serà la
darrera, jo crec que el que ens hauria de donar una riquesa, que
és el conèixer dues llengües, el que ens hauria de donar una
riquesa personal i cultural sembla que es converteix en un
menyspreu diari cap a una cultura i cap a una llengua que és la
nostra i que crec que la defensam perquè no passa la seva
millor..., si fos com el castellà que està estès per tot no
tendria aquesta problemàtica i no s’haurien de fer aquests tipus
d’actuacions.

Per tant, crec que l’únic que es demana és un respecte.

El Sr. Serra parlava de la repercussió de la política
lingüística dins Salut. Jo crec que es desinforma i es diu el
contrari del que realment es vol fer, i el trist és que sigui per
un grapat de vots, que també s’ha dit que per discrepàncies. 

Jo crec que l’alarma l’han creada des d’aquesta
desinformació, que no és real. Que hi ha un dèficit de personal
sanitari, li dic que és cert, jo també ho pens i crec que tots els
grups parlamentaris que estam dins aquesta sala en som
conscients, que hi ha aquest dèficit de personal sanitari, però
és aquí a les Illes i hi és a la resta de l’Estat, i la dificultat
perquè venguin aquí crec que és per molts altres motius i no
pel tema del català.

Que falten especialistes, com dic? Que es posin més
complements, en tot això ja de fet s’han debatut aquí
proposicions no de llei i les hi hem donat suport.

Crec que l’Estat fa un atac a les Illes Balears per la seva
cultura i dins la seva cultura, per la seva identitat i la seva
llengua també, ho hem vist ara amb el decret de Salut, ho hem
vist -també ha esmentat el Sr. Ferrà- en el tema de les ajudes
als ajuntaments on totes les administracions d’aquesta
comunitat han donat ajudes i de tots els colors polítics. 

Per tant, crec que és un atac de l’Estat sense mesura i no
entenc molt bé per què i, per tant, com li he dit, el nostre
suport en aquest tema.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sigui benvinguda la consellera i el
seu equip, les llengües no sols curen, també cuiden,
acompanyen, demanen, expliquen, desangoixen, dins el
col·lectiu sanitari tots els professionals escolten les persones
que atenen, és més, en molts casos la intervenció terapèutica
es basa únicament en l’escolta.

El llenguatge és una eina fonamental per a qualsevol
professional sanitari ja que aquest tracta contínuament amb
persones.
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Ara és quan els acèrrims defensors de la unitat d’Espanya
i del monopoli del castellà em diran que si amb el castellà ja
ens entenem tots per què aprendre i emprar el català. Doncs,
molt senzill: perquè no n’hi ha prou a entendre l’altre, sinó que
cal comprendre’l, i comprendre és més que entendre.
Comprendre és agafar al vol les raons del sentiment i els
sentiments de la raó, és una apatia real, una acceptació de
l’altre, un altre que en el cas del món sanitari es mostra
vulnerable per un procés de malaltia, de crisi, d’adversitat.

Aquestes paraules no són meves. He començat la meva
intervenció avui amb les paraules d’una infermera, una
infermera que va fer una carta molt polida al diari, i ha de ser
una infermera qui digui coses tan polides i sobretot tan
raonades per ajudar-nos a enfocar allà on radica la importància
de conèixer la llengua pròpia d’un territori.

El recurs que es vol interposar, afegit al recurs de la
setmana passada contra les ajudes al català, demostra que hi ha
una persecució clara del català, un intent d’homogeneïtzar
aquest país on l’única llengua que preval i es respecte és el
castellà. 

Davant el mantra tantes vegades repetit que les llengües no
curen, tot i que jo no ho crec, jo els vull demanar per què a
l’any 2014 el govern de l’Estat espanyol va fer una ordre
ministerial en què exigia el B2 de castellà als estrangers, total,
si les llengües no curen, què més dóna si parlen xinès o parlen
castellà, no? No havíem quedat doncs que les llengües no
curen?, a banda, evidentment, de limitar també al 4% l’accés
d’estrangers al MIR.

En aquestes illes tenim dues llengües cooficials que
conviuen i l’obligació de l’administració és protegir aquesta
llengua que per desgràcia està en una situació de minorització.

Ens preocupa com pot afectar aquest recurs a les
oposicions. Si parlam de fidelitzar els treballadors públics, les
oposicions són la millor manera de garantir un bon servei així
com altres complements, però per fer açò necessitam un
millor finançament.

No ens podem oblidar tampoc que aquests professionals
són servidors públics, açò no vol dir només tenir una plaça
fixa, vol dir feina per i per a la ciutadania, vol dir respectar el
lloc on ets i, sincerament, em sembla molt ofensiu que el PP
parli ara de qualitat sanitària, de repercussions. 

Necessit que algú m’expliqui com es defensa la sanitat i a
la vegada es du al Tribunal Constitucional la Llei de salut
universal de Catalunya, per exemple; innocent de mi em
pensava que el Constitucional vetllava per les persones. 

També necessit que algú m’aclareixi com es protegeix...,
-perdó, que m’he perdut-, i es fa complir l’artic le  43 de la
Constitució Espanyola acomiadant professionals sanitaris en
tancar centres mèdics, en tancar quiròfans, en encloure
col·lectius... No sé com entén el PP la sanitat universal, però
evidentment no coincidim mica.

Sra. Consellera, m’afegeixo a la petició del Sr. Saura i el
Sr. Ferrà, la millor manera de combatre les fake news és amb
dades reals i concretes, desmunti aquest argumentari falsari,
si us plau.

I sí, Sr. Serra, això va de llengües, vostès volen el castellà
per tot i deixar arraconat en l’àmbit privat el català, és una olor
a naftalina total.

La Sra. Salom sembla haver-se fet seu el seu “a por ellos”
i va contra tot el que surt d’aquest govern o dels nostres
ajuntaments. Si continua fent aquests avançaments cada vegada
més a la dreta acabarà caient en l’estela marcada per Bauzá.
Pot ser estem presenciant una carrera interna? Un nou postTIL
a les files del PP? O pot ser és que senten l’alè de Ciudadanos
al clatell? No ho sé.

MÉS per Menorca no renunciarà mai a donar-li al català
l’estatus que li pertoca, la seva validesa jurídica d’igualtat amb
la llengua castellana, perquè és la llengua pròpia, perquè forma
part de la nostra riquesa.

Sra. Consellera, té tot el nostre suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera y al equipo por venir aquí a explicarnos
el decreto . Bueno, me gustaría centrarme en dos
puntualizaciones de este decreto, yo creo que..., usted ha
argumentado el impulsar este decreto creo que con un
argumentación a mi modo de ver errónea porque no estamos
hablando de conocer la lengua catalana por los profesionales
sanitarios, que es un objetivo loable, es un objetivo bueno, que
además nosotros se lo propusimos en varias preguntas de
control sobre este decreto, le propusimos fomentar el
aprendizaje del catalán mediante un plan de formación
consensuado con las organizaciones sindicales y dentro de la
jornada laboral. No sé si lo recordará, pero en varias..., en un
par de preguntas de control así se lo dijimos nosotros.

Lo que... este decreto no tiene como objetivo realmente
esto, que es el conocimiento de la lengua por los
profesionales sanitarios, que pueda ser una aportación positiva
a su profesión, sino que este decreto lo que comporta es
castigar a los profesionales que no poseen una capacitación
lingüística, no un conocimiento, sino una capacitación
lingüística acreditada mediante un papel. ¿Y por qué digo
castigar? Pues muy sencillo, miren, aquí, en el artículo 5 del
decreto se indica que en los procedimientos de selección de
personal sanitario temporal se establecerá una preferencia por
el personal con capacitación lingüística. Esto es lo que pone
el artículo 5.

Pues bien, efectivamente la semana pasada salieron las
bolsas generales para entrar en el trabajo temporal en el ib-
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salut, y de los 1.776 aspirantes que entraban en esa bolsa,
1.145 fueron excluidos, excluidos de esa bolsa para el trabajo
temporal, excluidos por no tener la capacitación lingüística.
Estos aspirantes luego se introdujeron en otra bolsa de
trabajo, pero ya no se les revisó el mérito y la capacidad por
la plaza que iban a ocupar, sino que era una segunda bolsa por
no tener el certificado de catalán y no por mérito y capacidad
puestos en orden. Nosotros creemos que hacer dos bolsas, no
por mérito y capacidad, sino por si se tiene o no un certificado
cuando estamos hablando de radiólogos, cuando estamos
hablando de radioterapia, cuando estamos hablando de
anatomía patológica, cuando estamos hablando de una serie de
profesiones que son muy técnicas, que continuamente hay
avances innovadores que se tiene que conocer la aparatología
y priorizar en esa bolsa certificado sí, certificado no y luego
entre ellos el mérito y la capacidad, me parece realmente un
absoluto despropósito. Si este es el mérito y la capacidad por
la que opta este Govern, sinceramente desde Ciudadanos no
estamos de acuerdo y creo que los ciudadanos de a pie
tampoco estarán de acuerdo.

Y en segundo lugar, por eso le pregunto si a usted le
parece correcto realizar dos bolsas, no por mérito y
capacidad, sino por certificado lingüístico sí, certificado
lingüístico no.

Y en segundo lugar también nos sorprende de este decreto,
el artículo 7, porque en el artículo 7  se  eliminan de un
plumazo dos derechos laborales del trabajador, de un plumazo.
Si no hay capacitación lingüística no hay derechos del
trabajador y ¿qué dos derechos son estos? Uno de los
derechos es la carrera profesional, recuerdo que nada más
entrar aquí en este Parlament, lo primero que hizo Ciudadanos
fue una interpelación a este Govern para que los sanitarios
pudieran cobrar la carrera profesional, que se la han luchado
muchísimo, tanto el personal sanitario como el personal de
servicios generales; una carrera profesional que se cobra cada
5 años y se cobra porque en esos 5 años el personal tiene que
realizar cursos de investigación, de innovación, de formación,
y todos esos cursos se los paga el profesional de su dinero y
obviamente está clarísimo que esto tiene que ser premiado, es
la carrera profesional y se premia con un plus.

Ustedes dicen que estos profesionales no van a cobrar ese
plus si no tienen el certificado de catalán. Y yo les puedo
asegurar que esos profesionales van a seguir haciendo esos
cursos de formación, van a seguir haciendo esos cursos de
investigación, ¿por qué? Por responsabilidad profesional,
porque luego tienen que estar frente a su paciente. Estos
profesionales, si a los 2 años de entrar no tienen el certificado
de catalán, no van a poder tener acceso a esa carrera
profesional. Por tanto, nos parece un absoluto despropósito
que un Govern de un plumazo quite  un derecho laboral del
trabajador. 

El segundo derecho laboral del trabajador es la movilidad.
Fíjese, dice el artículo 5, e l anterior, que en cuanto a las
oposiciones el personal se podrá presentar todo el mundo a
oposiciones, pero en 2 años ha de tener ese requisito y
mientras tanto tendrá una plaza de carácter provisional, es

decir, no puede consolidar la plaza, no puede tener carrera
profesional y además no puede participar en ningún
procedimiento de movilidad que convoque el Servicio de
Salud de las Islas Baleares. Si ustedes no ven que eso es un
absoluto despropósito que elimina derechos laborales de los
trabajadores, sinceramente es que están ustedes ciegos. Por
eso le pregunto, ¿le parece a usted correcto que un certificado
lingüístico elimine derechos laborales del trabajador que se
han estado luchando durante muchísimo tiempo?

Y por último, le querría comentar, miren como he
empezado al principio, no tiene nada que ver que los
profesionales sanitarios conozcan la lengua catalana, sepan
usarla, tengan esos cursos de formación y aprendizaje
consensuados con las organizaciones sindicales, dentro de la
jornada laboral, porque es un aporte y un plus a la calidad
asistencial, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo
que ustedes han hecho, es más, nuestra lengua, la de Baleares,
no se merece que se utilice de esta manera, actuando y
eliminando derechos laborales sino se tiene y no se conoce
nuestra lengua.

Y nada más por ahora. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Donar en primer lloc la
benvinguda a la consellera, una vegada més en aquesta
comissió i a l’equip que avui l’acompanya.

Bé, l’avantatge de parlar la darrera és que he pogut escoltar
els portaveus que m’han precedit i realment hi ha hagut un
parell d’intervencions que m’han deixat sorpresa, o no, perquè
també eren d’esperar i aquesta demagògia que es ve fent
entorn de la nostra llengua de forma tan trista i que menysprea
tant la nostra llengua i la nostra cultura, és realment
lamentable.

El Sr. Serra es queixava que la Sra. Consellera semblava
més la directora general de Política Lingüística que la
Consellera de Salut, bé, doncs ajusti un poc més les
compareixences que demana, perquè realment demanava si ens
podia explicar la consellera el decret sobre el requisit del
català, per tant, haurem de parlar de requisit de català, dic jo,
perquè si no tampoc la consellera no s’ajustaria a aquella
sol·licitud que se li fa.

D’on venim? Jo crec que ho sabem tots, la consellera ha
fet una explicació bastant clara i basant senzilla per saber el
marc legal en el qual ens hem d’ajustar i el decret no neix per
generació espontània, com han dit, en cinc dies neix un decret
que trasbalsa la sanitat d’aquesta comunitat autònoma, sinó que
aquest decret prové necessàriament del desenvolupament que
requereix la Llei 1/2016, que modifica la Llei de política
lingüística del 86, que, com també ha recordat la consellera,
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prové d’un govern llavors del Partit Popular del Sr. Cañellas.
Vull dir que molt ha canviat també la posició del Partit
Popular des de llavors a ara, que també, pel que hem pogut
veure aquí, que ens imaginam que és per aquesta competició
de quin dels dos partits de la dreta, si el Partit Popular o
Ciudadanos és més espanyol. Perquè sinó no hi trobaríem una
justificació.

La normativa marc, la Constitució és molt clara en les
llengües pròpies i oficials de cada comunitat bilingüe.
L’Estatut d’Autonomia òbviament també és claríssim en
aquest sentit. I a part de la Llei de política lingüística i la Llei
de funció pública, també la Llei de salut, com també hi ha fet
referència la consellera.

La conclusió a la qual arribam aquí és que el Partit Popular
potser ha canviat de cara, intentaven posar una cara més
amable, la cara més amable del Sr. Company, que compareix
setmana rera setmana en aquest Parlament sense que li
puguem sentir la veu, excepte en un parell d’ocasions puntuals;
han canviat aquesta cara per la cara que tenia abans el Sr.
Bauzá, però l’estratègia contra la llengua segueix sent la
mateixa, i ho han recordat aquí altres portaveus, que gràcies a
aquesta estratègia contra la llengua cooficial d’aquesta
comunitat autònoma, contra la llengua pròpia, contra la pròpia
cultura d’aquesta comunitat, van sortir tota la població
pràcticament al carrer i el 2015 van perdre les eleccions amb
un motiu important, com va ser aquest atac a la llengua.

El decret demana uns requisits que també s’han repetit
aquí, però crec que val la pena recordar, un B1 per als
sanitaris, que rebaixa fins i tot els requisits que la pròpia llei
exigeix i aquest requisit s’ha d’assolir en els 2 anys següents
a haver aprovat les oposicions. Conseqüències, no es perd la
plaça si en aquests 2 anys no assolim aquest B1, sinó que hi ha
unes conseqüències, jo crec que lògiques, quant a la mobilitat,
per una banda, i la carrera professional per una altra.

Clar, avui ens despertam amb la notícia que la Sra. Salom
impugnarà davant el Tribunal Superior de Justícia aquest
decret i crec que no hi ha motius, o el jutjat no trobarà motius
suficients com per dir que aquest decret no s’ajusta a dret,
perquè només amb l’explicació que ens ha fet la consellera,
queda clarament clar que s’ajusta a dret. Però és que en
qualsevol cas si aquest decret no existís, hauríem d’anar
necessàriament a la llei i els requisits de la llei són en
qualsevol cas superiors als que demana aquest decret.

Per tant, no acabam d’entendre aquesta estratègia que ara
aplica el Partit Popular que novament instrumentalitza la
Delegació del Govern per a interessos propis del Partit
Popular, com ho va fer en el seu moment amb la carrera
professional i com ho ha fet també, ho han recordat aquí, amb
les subvencions per a la retolació en català en els diferents
ajuntaments. 

El Partit Popular a nivell federal, diguéssim, a nivell estatal
va demanar en el seu moment que refredéssim una mica el
tema, devia ser refredar per ara anunciar aquest recurs que,
curiosament també, la Sra. Salom ens diu que s’han vist quasi

obligats a impugnar el decret perquè la salut és un dret
fonamental. Nosaltres ens ho creiem, crec que la Sra. Salom
no s’ho creu, perquè si es cregués que la salut és un dret
fonamental òbviament no haguessin establert els copagaments
que varen establir, tant als medicaments com a la targeta
sanitària; no s’hagués negat, com s’ha negat, l’assistència
sanitària als residents irregulars d’aquesta comunitat; o no
s’haguessin retallat drets que ara es reclamen, però que es
varen retallar l’anterior legislatura, drets laborals del personal
sanitari; o s’haguessin fet fora tants de professionals sanitaris
com es varen fer fora a l’anterior legislatura. 

La Sra. Ballester, bé, una mica amb els mateixos termes,
crec que la demagògia ja és supina quan ens parla que es
vulneren..., diu nos quitan de un plumazo els drets
professionals o els drets laborals dels professionals. Jo li
deman, també, bé, i els drets dels ciutadans quan anam al
metge a ser atesos en una llengua oficial també de la nostra
comunitat? No tenim drets els que anam al metge o només
anam al metge perquè igual ens prescriu un tractament sense
haver-nos entès el que li dèiem? Però en fi, també ho ha dit la
portaveu de MÉS per Menorca, no?, la llengua també
acompanya i no sé si cura o no, però és molt important. 

S’ha demostrat per aquest govern que han estat capaços de
captar professionals per venir a fer feina aquí i fer d’aquesta
comunitat una comunitat atractiva, un destí atractiu per als
metges i en qualsevol cas crec que ha quedat més que
demostrat que el requisit del català no ha estat en cap cas
dissuasiu.

Les 1.100 persones que diuen que han estat expulsades per
culpa del català igual se les varen imaginar en el seu moment
perquè, és clar, el decret tampoc no era vigent, per tant, és
impossible que hagin estat expulsades per aquest motiu. 

Es diuen moltíssimes mentides i es fa moltíssima
demagògia, no sé si algú pot tenir interès a fer mal a la sanitat,
crec que és molt pervers pensar-ho, però és que arriba un
moment que no entens quins són els objectius que mouen a fer
aquest atac tan ferotge contra la llengua i de pas contra la
sanitat, i l’objectiu és, no sé, pot ser aquest darrer any ja de
legislatura doncs intoxicar el més possible per tapar aquell
èxit que ha tengut aquest govern quant a la fidelització i
l’estabilitat dels professionals: que s’ha tornat a implantar la
carrera professional; s’ha tornat a pagar el plus de fidelització;
els interins tenen contractes d’un any i, com no, també tenim
inaugurada aquesta legislatura la Facultat de Medicina, que
també és un plus afegit i atractiu per als  professionals que
puguin venir a aquesta comunitat autònoma.

Les ofertes públiques d’ocupació, 5.000 places amb més
de 7 .000 sol·licituds. Crec que si el català hagués estat un
requisit dissuasiu ara mateix no tendríem més de 7.000
sol·licitituds. Per tant, entenem que aquesta demagògia és
absolutament injustificada i més que ajudar perjudica a tots els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Res més. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara correspon la contestació
de la Sra. Consellera. Ja sap que no té limitació de temps.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT (Patrícia Juana Gómez
i Picard):

Gràcies, president. Jo de cada dia agraeix molt més el fet
de poder venir aquí i poder donar explicacions, també ho
agraeix perquè crec que és una oportunitat única perquè els
ciutadans d’aquestes illes vegin... ens vegin en un mirall, no?,
i crec que aquest mirall demostra clarament, també, quins són
els grups polítics que tenen i senten preocupació pels
ciutadans i pels seus drets i quins són els  grups polítics
clarament que estan en contra dels drets dels ciutadans i de les
seves preocupacions. Per tant, ja li dic, estic molt, molt
agraïda de poder ser aquí.

Sr. Serra, ha fet un relat de com ha arribat al final... hem
arribat a un consens amb diàleg, amb participació i amb
consens de totes les forces polítiques que, bé, estan avui aquí
representades per l’aprovació d’aquest govern i aquest consens
és un decret, i és el darrer decret, el que hi havia abans eren
esborranys, esborranys de documents que es lliuren, que es
parlen, que es consensuen, que escoltes, que reps informació
de moltíssimes... hem dit, la Universitat, e l Consell de la
Llengua Catalana... moltíssimes institucions ens han fet arribar
els seus suggeriments i els hem incorporat. 

Per tant, sí, és un decret que ha sortit des del diàleg, la
participació i el consens. Decret que no ha tengut cap
repercussió a la sanitat pública, és a dir, vostè m’ha demanat,
quina repercussió ha tengut? I jo li dic, cap negativa, positiva
per als ciutadans jo crec que molta perquè també els
professionals ens ve bé que de tant en tant ens recordin quines
són les nostres obligacions, i jo crec que, en aquest cas,
podem posar damunt la taula que els ciutadans tenen drets i els
drets s’han de poder exercir i, per això, es faciliten cursos,
com han dit, formació, convocatòries extraordinàries
d’exàmens de català. Tot això es fa per garantir aquests drets
dels ciutadans. És que jo... jo... tant Ciutadans com el PP, jo no
ho sé, o sigui, no som qui per descomptat per redireccionar la
política ni les seves prioritats polítiques, afortunadament,
perquè faria un gir de 360 graus, no?, o de 180 perquè si no
estaríem en el mateix punt.

És a dir, afortunadament, afortunadament no som jo, però
escoltant algunes de les afirmacions i algunes de les mentides
el cert és que em dóna... em fa ganes de convertir-me en
assessora. 

Repercussió en la contractació. Jo, el decret, de moment,
no ha tengut cap repercussió en la contractació ni tendrà cap
repercussió en la contractació perquè no posa cap barrera. Jo
ho puc dir amb un altre idioma, hasta en castellano, en
inglés, en francés, tenc un... puc dir probablement en qualque
idioma més, però el que està clar és que no es posa cap
barrera, tots els sanitaris es poden presentar i es poden apuntar

a les oposicions i a les borses de feina, no hi ha barreres. Per
tant, no hi ha impediments a la contractació. 

Jo crec que l’alarma la pretenen crear vostès, em diuen:
“Creen alarma”, alarma? Nosaltres alarma? Si el que fem és
desenvolupar una norma que preveu una llei aprovada
legítimament en aquest parlament, Sr. Serra. On era Maria
Salom i el Partit Popular que avui precisament s’ha debatut una
iniciativa en el Senat contra Balears?, eh?, alerta! El gallec, el
gallego es un requisito en Galícia, el gallego es requisito
en Galícia, senyors diputats i diputades, però no, el Partit
Popular en el Senat no fa... eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El Partit Popular no va en contra de Galícia, per favor!, no,
no, és clarament una iniciativa a la Mesa del Senado contra
Balears i els ciutadans de Balears, i ho diu, eh!, en català, no
faltaria més!, ni tan sols anomenen l’eusquera, crec, però bé.

Per tant, alarma?, alarma?, alarma la pretenen crear vostès
aquí, no hi ha cap dificultat ni... o dificultats en tenim moltes,
però no relacionades precisament amb la llengua a una
comunitat autònoma com aquesta que no és que sigui bilingüe,
és que és trilingüe o multilingüe, és que els pacients vénen de
qualsevol part d’Europa o del món, diria, i ens parlen en molts
d’idiomes i els professionals sanitaris sempre estan per la
labor d’entendre. 

I és clar, vostè diu: “La política duita a terme per aquest
govern permet...”, jo li diré, li deia la diputada del Partit
Socialista i altres, no? Què permet la política duta a terme per
aquest govern? Si és que les felicitacions ja ens vénen del
ministeri, que són del seu partit, perquè és que en llistes
d’espera, en recuperació de drets laborals, en millores en la
sanitat pública, en la recuperació de finançament, d’inversió,
en moltíssimes coses, la política d’aquest govern està
millorant la salut de la població, i és un fet, i els indicadors
també són un fet, i la satisfacció, perquè el 2013 li assegur
que la majoria de la població tenia una preocupació per la
sanitat pública; vostès potser no, però els ciutadans, sí, i els
professionals també la teníem, en aquell moment. En aquest
moment no dic que no sigui una preocupació, però ha
disminuït; els ciutadans se n’adonen que tenen un govern que
treballa per a ells i posa tot el que té a l’abast per defensar els
seus interessos, i evidentment no només en llengua. I també
per recuperar professionals, Sr. Serra, i estabilitzar, i retornar
drets.

El plus d’insularitat, em deia el plus d’insularitat i de
fidelització. Idò sí, i què varen fer vostès? És que, clar, hem
de..., ho podem recuperar, i podem millorar, i milloram i
millorarem, però el que no podem fer són miracles. El plus de
fidelització es cobra des d’enguany un 100%, un 100%. No es
va cobrar durant el temps de la legislatura del Partit Popular.
Qui ho ha recuperat?, aquest govern; des de quan?, des de l’1
de gener de 2018. Un fet més; o sigui, em demana fets, en
tenc molts per dir-li.
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I, clar, el que perjudica la sanitat balear és la manca
d’inversió, les retallades i la seva política permanent, i és que
continuen igual, és que continuen igual. Tothom ho veu clar,
tothom ho veu clar; o sigui, jo crec que també els ciutadans no
tenen una bena davant dels ulls perquè s’estan adonant de les
mentides, sobretot de les promeses incomplertes, i, després,
d’altres dretes que prometen i diuen el que faran i també ho
hem de veure, o no, esper.

Em deia dels caps de servei. És a dir , tenim una llei
aprovada el 2016 que s’ha d’aplicar, i aquesta llei permet
eximir aquelles categories deficitàries o aquells llocs
d’especial consideració per les raons que sigui que posa la
llei; per tant consideram que els caps de servei són aquests
llocs específics, i ho consideram i s’eximeix del requisit de
català. Ho permet la llei; el decret no estava aprovat, encara.

Som la primera comunitat autònoma que paga carrera
professional als eventuals, i tenim la tercera millor carrera
professional de l’Estat, això dit pel ministeri, també, eh?, és
a dir, amb dades del ministeri, que no és sospitós, crec; la
tercera millor de l’Estat, i som la primera que comença a
pagar carrera professional als eventuals. I per què ho feim?,
perquè gràcies a vostès la temporalitat en aquesta comunitat
autònoma és inconcebible, un 40% de la plantilla és interina
o eventual; clar, les comunitats autònomes, que si s’hi fixa
totes són d’esquerres, que han fet oposicions i no tenen
aquesta taxa d’eventualitat..., per exemple a Extremadura tenen
la mateixa població que nosaltres, aproximadament la mateixa;
tenen una taxa de temporalitat d’un 15, 16%; nosaltres, d’un
40. Clar, si aquest govern del Partit Popular no ha donat
l’opció de fer exàmens i que es puguin presentar tots aquests
interins o eventuals, vàrem considerar que aquests eventuals
que duen anys i anys i anys també tenen dret a cobrar carrera.
I clar, un eventual que fa cinc anys que és eventual ens ho hem
de fer mirar, també. Per això aquest govern, per això aquest
govern i no un altre, posa en marxa un procés d’oposició de
5.000 places. Pot comparar amb altres comunitats autònomes,
ja li dic, que a més són d’esquerres i tenen la mateixa
població, no tenen aquest volum d’oferta pública.

I per acabar ara els donaré les dades, però vostè ha acabat
dient que si fos conseller de Salut es carregaria el decret. Sí!,
ha dit “si fos conseller de Salut em carregaria el decret”. No?,
jo he entès això. Si fes això, si fes això rompria el 75%
d’acord de la mesa sectorial; tenim 16.000 treballadors; el
75% de 16.000..., 12.000 treballadors en contra, però vostès
van sumant amics per tot allà on van, i alerta Ciutadans, que va
pel mateix camí.

A veure, el Sr. Saura ho ha repetit diverses vegades: un B1,
un B1. Jo tenc amics que gràcies al decret i gràcies a la llei es
varen matricular el mes de desembre i el mes de febrer o el
mes de març, crec que ara, fa poc, varen sortir les notes; és
cert que el nivell d’aprovats no és molt elevat, però jo tenc un
conegut que és d’Aragó i que es va presentar i es va treure el
B1 i el B2, i no havia estudiat mai català, el B1 i el B2 en tres
mesos, en tres mesos. Els professionals sanitaris estam
avesats a estudiar anys i a continuar estudiant. I a més tenim
una llei, una bona llei, que ens obliga a formar-nos

contínuament, perquè estam obligats a formar-nos. Per tant,
buf!, no ho sé, parlam de tres mesos, eh?

I després, clar, jo no he fet referència al recurs
d’inconstitucionalitat perquè em sembla..., em sembla terrible,
em sembla terrible. És que és una persecució contínua i
constant a les decisions preses en aquesta comunitat
autònoma. El primer que he fet avui matí és demanar les
sentències perquè, clar, es poden imaginar que quan feim una
norma ja miram que sigui conforme a la llei; hi ha sentències
del Tribunal Constitucional que ho diuen clarament, o sigui
que es desestimen aquests arguments dels advocats de l’Estat
perquè diuen que l’exigència del coneixement del català es pot
incloure perfectament dins els mèrits i les capacitats
requerits, i que la tesi de vulneració dels articles 14 i 23 de la
Constitució amb l’exigència de l’eusquera, per exemple, no és
acceptable. És a dir, ja hi ha sentències del Constitucional.
Però, ja els dic, continuïn posant-se els ciutadans en contra
que a altres supòs que ens anirà millor.

El Sr. Ferrà també ho deia, la facilitat per aprendre: e ls
cursos, el Servei de Política Lingüística als centres, la
retolació, la facilitat per traducció , per correcció de
documents... És a dir, jo mateixa hauria d’escriure o podria
escriure millor, però quan escric un text m’agrada tenir una
lingüista o un lingüista que em pugui revisar aquell text i veure
on m’equivoc i aprendre. En definitiva aprenem, o sigui, les
comunitats bilingües tenim facilitats, igual que el que estudia
música o altres coses; dóna plasticitat cerebral. Per tant
hauríem d’estar també contents de ser en una comunitat
bilingüe.

Però, clar, vostès continuem amb la política de la por. La
política de la por és la política que encanta al Partit Popular,
i queden en evidència, Sr. Serra, queden en evidència; és que
no aturen: “no vendran”, “partiran”, “no vendran”... Miri, ara li
donaré dades, d’aquestes dades que... no sé si li agradaran,
segurament no, però els residents, també a un informe de
ministeri -tenim una reunió amb la ministra i m’estic estudiant
els documents, d’aquí a dues setmanes- un document que ha
entregat el mateix ministeri parla de l’evolució dels residents.
Dic jo: en una comunitat autònoma insular com aquesta, que
sempre hi ha hagut dèficit de professionals, professionals de
la medicina que se sots-especialitzen en determinades àrees,
encara pot ser més complicat tenir professionals, dic jo que
si ens preocupa tant es veu clarament..., hi ha totes les
comunitats autònomes i l’evolució del nombre de residents;
sap el nombre de residents que es varen perdre els anys 2013,
2014 i 2015, quan governava el Partit Popular? Va baixar el
nombre de residents... ara no li puc dir exactament la xifra,
però va baixar d’una manera molt significativa; en aquests
moments n’hi ha 60 i busques més dels que hi havia en aquell
moment. És a dir, nosaltres hem demanat l’acreditació de
noves unitats de formació, perquè sabem que hi ha mancança,
i si hi ha mancança, per què davalla el nombre de residents?
Bé, idò això és la seva política. Perquè hi hagi menys metges
encara? Això és la política que varen fer la passada legislatura.

I dels que ara s’han format aquí no sabem encara, perquè no
estan contractats tots, però els que són necessaris i se’ls ha
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ofert quedar, queden. Li ho vaig dir ahir en ple; metges de
família, a Mallorca se n’han format 18, i en queden entre 16
i 17, de 18; a Eivissa se n’han format 4, queden 4; i a Menorca
se n’ha format 1 i en queda 1. És a dir... per exemple, de
medicina de família. A pediatria els 8 que s’han format
queden, i són metges de fora, la majoria d’ells pertanyen a
altres comunitats autònomes, i no se’n van, Sr. Serra, queden.
Això no és una dada? O sigui, això no és un invent, això no és
cap mentida, això és la realitat. Llavors com poden dir no
vendran o no quedaran? Si els joves recent formats, formats en
aquesta comunitat autònoma queden aquí a treballar i els que
no queden és que també hi ha especialitats allà on no tenim
mancances, que tenim les plantilles cobertes i n’hi ha, n’hi ha
dins la medicina.

Passem a les oposicions. És clar, les xifres van canviant,
en aquests moments tenim uns 15.154 persones que s’han
inscrit a diferents oposicions. Per exemple, les infermeres,
l’examen és el mateix dia a totes les comunitats autònomes,
igual que moltes altres categories, per a unes 1.000 places,
1 .023-1.100 places, s’han presentat 4.586 persones, s’han
inscrit per fer l’examen aquí, 4.586. On són totes aquelles que
no vendran? De metges encara no s’han tret. Però de totes les
altres categories, el nombre d’inscrits es pot multiplicar per
molt el nombre de places que hi ha ofertes. Per tant, ens dóna
una certa tranquil·litat de dir, les coses van bé, les coses van
bé. Podem tenir puntualment problemes a qualque lloc, a
qualque hospital, a qualque centre, a qualque illa? Sí, com
sempre, com sempre, però no serà pel del decret de català.

Eivissa. A Eivissa hi falten anestesistes, a Eivissa hem
mirat aquests dies també, hi ha hagut 5 baixes. A veure, 5
baixes, ahir em deia no comptam la gent que es jubila, gent que
es trasllada a la península, una va sortir dient que era pel català,
després va rectificar, bé és igual. Però 5 persones que s’han
traslladat a altres comunitats autònomes, han tornat a les seves
comunitats autònomes.

Ara li dic, enguany, del 2018, només del 2018, s’han
contractat 21 facultatius nous, que no feien feina i falten els
anestesistes, 21 facultatius nous, i li ho dic amb nombres:
traumatologia van començar el 3 d’abril, medicina intensiva el
24 de gener, medicina intensiva una altra, el 19 de febrer,
metge d’urgències hospitalària el 6 de gener, 3 metges
d’urgència hospitalària que han començat l’11 de maig. Una
farmacèutica a Formentera, el 21 de maig, de medicina interna
el 21 de maig, 4 de SUAP (Servei d’Urgències de Primària),
que comencen l’1 de juny i 7 de medicina de família que
comencen l’1 de juny. Metges que són de fora i mai no havien
fet feina aquí, nous, 21 i em falten els 3 anestesistes. Són 3,
n’hi havia 2 confirmats, ahir ja li ho vaig dir en ple.

És a dir, vénen els metges. Ara, em sembla d’una
irresponsabilitat supina, o sigui màxima, aquest discurs de la
por, que no vendran i aquí tot és car i tot és difícil. Per què no
fem el discurs contrari, tenim uns hospitals excel·lents, tenim
uns professionals que vos acolliran en els serveis, tenim uns
projectes de salut, una inversió, una carrera professional la
tercera millor de l’Estat, una hora de guàrdia la segona o
tercera millor de l’Estat, uns sous que estan d’entre  els 6

primers de l’Estat espanyol. O sigui, per què no feim aquest
discurs Sr. Serra? No hem de fer un pacte per l’educació, un
pacte per la sanitat, per què no començam a pensar-ho tot en
clau que interessa als ciutadans? Això és el que interessa als
ciutadans. Allò que no interessa és la confrontació, aquesta
que per què diu, per què deixa de dir, això no interessa, el que
interessa és que realment la salut va millor i els professionals
vénen. I això és una realitat. I supòs que els puc donar més
xifres, però he dut aquestes.

Gràcies, Sra. Sureda per donar suport a..., to talment
d’acord amb el respecte a la llengua, a l’Estatut i que en tot cas
no quedarà cap plaça buida. I també totalment d’acord que les
llengües curen i ja li ho he dit com a professional, totalment
d’acord que les llengües curen, perquè m’he trobat més d’una
vegada que molts de pacients l’únic que necessiten és que els
escoltem, res més i parlar menys i escoltar més.

Sra. Ballester, “el decreto pretende castigar al que no
tiene capacidad lingüística”. ¿Usted cree que el decreto
pretende castigar, o la sanidad pública de estas islas
pretende castigar al que no ha hecho un curso de
formación, o al que no ha hecho un proyecto, o al que no ha
escrito un artículo? Porque eso también se exige para la
carrera profesional, también se exige para la carrera
profesional, igual que cinco años de experiencia.

Es decir, cuidado con el decreto, cuidado con el decreto
y el decretazo. Es que el decreto viene por un mandato
parlamentario que sale de una ley que dice, tienen ustedes
que hacer un decreto para adaptar las exigencias de nivel
de catalán, teniendo en cuenta las consideraciones
especiales, tienen ustedes que hacer un decreto que defina
cuáles son estos requisitos. Y hacemos un decreto donde el
nivel de exigencia baja de una manera muy significativa,
muy significativa para los profesionales, y hacemos un
decreto en el que todo el mundo se puede presentar a las
bolsas de trabajo. Y hacemos un decreto en el que todo el
mundo se puede presentar a las oposiciones. La ley no,
cuidado con lo de derogar el decreto, cuidado con derogar
el decreto.

 I el mateix per na Maria Salom, alerta, dic jo, o no alerta,
en fi, ja ho veurem. Però alerta amb la derogació del decret, és
que al final aplicarem la llei. L’exigència de la llei és molt
més elevada. Per tant, no ho sé, si és el que pensen que els
convé, no ho entenc.

Sra. Ballester, a igualdad de méritos tiene preferencia
el que tiene el nivel exigido de catalán, a igualdad de
méritos, es lo que dice el decreto. No hay dos bolsas, no hay
dos bolsas. En el caso de los técnicos, se convocó la bolsa
de trabajo anteriormente a la aprobación del decreto, y la
ley establece que hay que hacer un listado provisional, y si
tu tienes unos requisitos para entrar, donde te exigen el
DNI, el título, etc., y además un nivel de catalán, que era el
B2 en aquel momento, si a ti te exigen eso, pues tienes que
sacar según decía la ley, un listado provisional donde
aparezcan los admitidos y los excluídos, también se
excluyen por no presentar el DNI, o por no presentar
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fotocopia compulsada de la titulación. Y después se saca el
listado definitivo, una vez subsanado. Y la ley preveía una
bolsa subsidiaria que no es dejar excluido a  nadie, sino
que estos profesionales no quedaran fuera, también se les
tuviera en cuenta.

Por eso digo es la ley, e l decreto prevé otra cosa, el
decreto prevé una única bolsa, con el que tiene requisito y
el que no tiene el requisito. Y evidentemente el que tiene el
requisito tiene más puntuación por este concepto del
requisito. Y si tenemos los dos 24 puntos y usted tiene el
nivel exigido y yo no lo tengo, le contratarán antes a usted,
y al día siguiente a mi probablemente. En unas bolsas de
trabajo con 16.000 trabajadores el movimiento de bolsas
es bastante elevado.

Por lo tanto, de verdad es que creo que está confundida,
creo que no lo ha entendido bien, Sra. Ballester. O sea, si
he entendido lo que ha dicho, es que no lo ha entendido
bien, me atrevo a afirmar que no lo ha entendido bien. Y si
no tiene que revisar lo que ha dicho porque no es así.

Después la carrera profesional. La carrera profesional
es la tercera mejor pagada del Estado. Y en la carrera
profesional no estamos quitando ningún derecho a nadie,
otra cosa muy importante es que creo que esto, a lo mejor
no nos hemos explicado lo suficientemente bien en catalán
y entonces puede ser un problema. No quitamos ningún
derecho, la carrera profesional evidentemente que es un
derecho, y la gente... los eventuales ya la están cobrando,
una persona eventual que ya tiene los 5 años y tiene el
nivel 1 seguirá cobrando, el que tiene el nivel 2, el 3, el 4,
todo el que ya está dentro de carrera profesional seguirá
cobrando el nivel que tiene. No haga, por favor, esta
afirmación de que no van a cobrar la carrera profesional,
porque no es cierto. Solamente las personas que entran por
primera vez, es decir, estos médicos que han entrado este
año a trabajar a Ibiza, que han empezado a trabajar en
Ibiza, pues el primer día cuenta un día, dos días, tres días;
cinco años, tienen, cinco años de experiencia necesitan
para que se les dé el nivel 1 de carrera. 

Y digo yo, una persona que se establece aquí a vivir,
¿no es lógico que aprenda la lengua, aprenda el idioma, el
máximo posible?; nosotros exigimos un B1, pero ojalá
todos tuviéramos el nivel C2 para poder expresarnos lo
mejor posible y tener el mayor vocabulario posible, que
también hace falta en más de una ocasión. 

Y luego son muchos los criterios que se tienen en cuenta
en carrera profesional: cinco años de experiencia,
formación, investigación, artículos, publicación de artículos
científicos... Todo esto se tiene en cuenta, claro, se tiene en
cuenta; o sea, se tiene en cuenta como también se tiene en
cuenta el conocimiento de una de las herramientas más
importantes en un acto profesional sanitario, que es la
comunicación, que es el idioma, pero se tiene en cuenta, o
sea, con diferente puntuación. 

Es absolutamente falso que un nivel de catalán, el B1 de
catalán, tenga la misma puntuación que un máster, és
absoluta y radicalmente falso, que es otra de las
afirmaciones que he oído y he visto. Entonces, no sé, no
hablemos de quitar derechos. Quitar quiere decir dar y
luego te quito, y eso no es así, es que para poder entrar en
esta carrera profesional necesitas cumplir unos criterios,
y uno de ellos es el conocimiento del idioma. No estamos
quitando nada a nadie.

Y la movilidad. Es lo mismo, o sea, la movilidad... usted
dice “se tiene que conocer la lengua”; sí, pero es que, mire,
de momento que yo sepa no hay otra manera; están todas
las escuelas de idiomas, e tc. Y tampoco es justo, si lo
piensa, en muchos momentos. Yo puedo tener el First
Certificate  de hace 10 años y ahora no tener ni idea de
inglés porque ya no me acuerdo, pero tengo un certificado
que dice que en algún momento he tenido ese nivel, de
inglés en este caso, y eso sucede, también. Entonces quiero
decir que la competencia se tiene que demostrar de alguna
forma, y se demuestra con exámenes y teniendo unos
certificados oficiales. Y le vuelvo a decir que el acceso en la
movilidad significa que yo voluntariamente, que estoy
trabajando en un centro de salud, cuando salga un
concurso de movilidad... Y, cuidado, solamente salen
concursos de movilidad cuando gobierna un gobierno de
izquierdas, sólo, igual que se convocan oposiciones sólo
cuando gobierna un gobierno de izquierdas. Pasan 10
años, desde el último concurso de movilidad de las
enfermeras, que no sé si fue en 2008 o 2009, mire el tiempo
que ha pasado hasta que yo pueda, si quisiera, cambiarme
de sitio, de un centro al otro, o de un hospital al otro, o de
primaria al hospital o del hospital a primaria, por ejemplo,
en el caso de las enfermeras. ¡Han pasado 10 años! Digo yo
que en 10 años he tenido tiempo de sacarme un B1. Pero
además es voluntario , ¿eh?, o sea, no le estoy quitando
ningún derecho, es que cualquier profesional, que sabe que
tiene que acreditar unos conocimientos, una experiencia, es
que lo hace, la gente se forma también muchas veces para
tener mejor puntuación en la bolsa, o para tener más
puntuación o más facilidad a la hora de moverse.

Por lo tanto no quitamos ningún derecho, ninguno,
ninguno, porque el derecho lo tienen exactamente igual. Lo
que pasa es que tienen que cumplir los criterios para
poderse presentar a todo: a la bolsa, a la movilidad, a la
carrera profesional.

I totalment d’acord que hem de pensar d’on venim, i quan
parlava la Sra. Maria José..., ara no em surt el seu llinatge,
Camps -perdó, Maria José-, pensava jo que aquest debat el
vàrem tenir l’any 2009 o 2010; el vàrem tenir. El 2008. El
2008 ja vàrem tenir aquest debat, i  ja els professionals ho
varen entendre tot, ho vàrem entendre tots, els que érem
professionals en aquell moment, i ho vàrem acceptar. Què va
passar?, que va arribar el govern del Partit Popular i va
eliminar el decret que demanava aquesta exigència amb una
moratòria de dos anys, etc., etc. Clar, què passa?, hi ha gent,
altres institucions que ens diuen “no heu estat prou ferms, no
heu estat prou exigents amb el nivell, perquè, clar, el 2011, el
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2012..., no ha passat res, no?; la gent no s’ha tret el certificat
i no ha passat res”. No, ha passat una cosa greu, que és que
arriba el Partit Popular i es carrega tots e ls  drets dels
professionals i dels ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèplica. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Tenc cinc minuts, no puc entrar a
debatre tot el que ha dit vostè, ni menys entraré a debatre la
megalomania que l’ha feta dir que era capaç de reorientar el
Partit  Popular i Ciudadanos, però no voldria que aquesta
megalomania fos la que realment li impedeix veure el bosc i
només veu els arbres, perquè crec que a vostè els arbres li
impedeixen veure el bosc, perquè ens acaba de dir que no hi ha
problemes, quan hi ha una gran part de la societat científica
que diu que sí hi ha problemes.

I vull que quedi una cosa ben clara: aquí el Partit Popular
no està en contra del català, al marge llavors dels discursos
que es vulguin fer. Ho dic perquè consti en acta.

Miri, Sra. Consellera, un dels principals problemes
d’aquesta comunitat i que vostè acaba de negar, i vostè l’acaba
de negar, és que en aquesta comunitat no fan falta més
professionals sanitaris, no fan falta més metges, està tot
controlat. Vostè ha dit que no hi havia cap problema, i ens ha
donat una relació en què les places estan totes cobertes. Per
tant s’haurà de contrastar amb qui diu..., perquè ja sé que el
Partit Popular per a vostè no és cap interlocutor, amb qui diu
que hi ha falta de professionals. 

I què passa en una comunitat autònoma on hi ha una
carestia de la vida important i és una de les raons per la qual
aquests professionals no venguin? Que vostès a més van i
posen un decret del català. Però no és el decret en si, sinó la
forma del decret del català, i vostès el que fan és posar-lo amb
una tramitació errònia, pegant bandades, d’un costat a l’altre;
fan una resolució i en cinc dies fan la contrària; fan un decret,
el publiquen, perquè, Sra. Consellera, no eren esborranys el
que vostè va presentar, vostè va arribar a publicar el primer
decret, i això vol dir que també és una gran irresponsabilitat,
un decret que tenia repercussions molts importants sobre la
població sanitària d’aquesta comunitat autònoma; això sí que
va ser una bona irresponsabilitat, tal irresponsabilitat que amb
la mesa sectorial en contra van haver de tornar canviar. Per
tant, Sra. Consellera, no és tan polit com vostè diu i vostè ho
vol veure. El segon decret és el que per fi es va acceptar i que
es va aprovar amb el 75%. Per tant és molt difícil explicar la
seva postura, és molt difícil explicar la seva postura amb una
resolució que canvia als cinc dies i amb un decret que ens
canvia de la nit al dia, pegant bandades i fent conceptes
absolutament diferents en contra de la societat.

Per tant, Sra. Consellera, no és el Partit Popular el que diu
això únicament respecte de la falta de professionals, és que
les paraules que li he dit, i aprofit per rectificar-la, jo no he dit
que si fos conseller llevaria el decret, li llegia el que havia dit
el delegat del Col·legi de Metges de Balears a una entrevista
que es va fer el dia anterior; però és que no ho diu únicament
el delegat del Col·legi de Balears, és que hi ha diferents
col·lectius que ho diuen: ho diu el SIMEBAL, ho diuen els
sindicats que viuen el dia a dia de la sanitat, que falten metges,
falten metges i vostè no ho ha reconegut, i per tant crec que
després d’aquesta dispersió d’informació que ens ha donat
quant a la política lingüística, i després amb la tornada a què
ens té acostumats de les grans inversions gràcies a la
recuperació econòmica que el Partit Popular no va tenir, ens
ha donat una visió del que vostè pensa, i és que aquesta
comunitat autònoma no té problemes. Idò tenim un gran
problema, que és que la consellera de Salut d’aquesta
comunitat autònoma no reconeix el principal problema
d’aquesta comunitat, això és el problema que tenim, Sra.
Consellera. Per tant crec que és important que es reconegui
per poder solucionar un problema, perquè la primera fase de
solucionar un problema és el seu reconeixement, i vostè no ho
ha reconegut.

Vostè parla de consens d’aquest decret, però és un decret
que no ha nascut amb consens, té un sector molt important del
col·lectiu mèdic que diu que aquest esborrany o aquest decret
produeix una sèrie de problemes a l’hora que vengui la gent, i
jo voldria que no fos així, Sra. Consellera. És que estic parlant
d’un debat sanitari, i crec que vostè no ho entén, Sra.
Consellera. Aquí parl de la incidència que té una normativa
lingüística sobre la política sanitària, no m’estic postulant ni
a favor ni en contra de res de la política lingüística d’aquest
govern, simplement és que no només el Partit Popular és
qui..., i parl pel que jo represent en aquests moments, és qui
diu això, sinó simplement que hi ha altres col·lectius que
també ho diuen i que vostè sembla que no en fa cas, però és
que li ho han dit fins i tot els seus càrrecs de confiança, Sra.
Consellera, la directora mèdica, ja li ho he dit, fa poc en el
darrer decret, els altres gerents ho varen dir respecte del
primer decret, però és que això és un continu de gent que
treballa en primera línia a les trinxeres de la sanitat i  que
veuen realment quins són els problemes i vostè aquí no ho
accepta. 

Molt bé, és una tàctica, molt bé, jo ho entenc, és una
tàctica, però no..., però és una tàctica un poc així..., diguem, no
exactament molt real la que ens dóna ara mateix, Sra.
Consellera, però a mi m’agradaria que ens acceptàs que té
problemes perquè venguin professionals, i crec que els
professionals que volen venir els aplicarà el decret del català,
idò això és el que ha de dir.

La pregunta, per tant, seria, Sra. Consellera: ens falten
professionals, sí o no, en determinades especialitats? Sí. Per
tant, a aquests professionals que han de venir a cobrir llocs
que vostè generarà amb llistes d’espera importants els aplicarà
el decret sí o no? La resposta és sí. La resposta és sí...

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)
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Ah, no?, bé, d’acord, molt bé, idò esperem que aquestes
places estiguin cobertes idò amb caràcter immediat. No els
aplicarà el decret a aquests professionals? No els aplicarà el
decret a aquests professionals que han de venir?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, li estic dient, Sra. Consellera..., no se m’escapi, no
se m’escapi, a les places vacants on tenim falta d’especialitats
vostè els aplicarà el decret com a la resta, és que és normal
això, Sra. Consellera.

Miri, Sra. Consellera, aquí han donat mil voltes sobre... la
Constitució i el recurs...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’acabar...

EL SR. SERRA I FERRER:

... -sí, estic acabant-, només dir-li...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, he estat generós les dues vegades.

EL SR. SERRA I FERRER:

... -sí-, que no només, sí, una relació de gent que presentarà
recurs davant dels tribunals en contra d’això, no només la
Delegació del Govern, sinó els sindicats de Castella-La
Manxa, el Defensor del Paciente i Mos Movem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Queda una vegada més
demostrada l’obsessió que té el Partit Popular i Ciutadans
contra el català perquè no és només el que diuen pensar, sinó
el que pensen realment i el que hi ha darrere dels seus actes,
de les seves actuacions, dels  seus discursos que al final
amaguen aquest odi i aquesta obsessió contra l’idioma
d’aquesta comunitat autònoma.

On era vostè, Sr. Serra, quan a les trinxeres eren necessaris
molts de metges i quan les persones que vénen d’altres indrets
no tenien accés a la sanitat universal? On era vostè i on era el
Partit Popular defensant la classe treballadora d’aquesta
comunitat autònoma en les seves dificultats? On eren vostès
si no defensaven el dret a la sanitat de tota aquesta gent?

Jo només puc entendre el seu discurs des del cinisme
perquè la consellera ha reconegut que hi ha un dèficit de

places a la nostra comunitat autònoma, però que aquest dèficit
de places no augmentarà amb l’aplicació d’aquest decret i de
fet ha donat algunes dades en què deia que de vuit pediatres,
per exemple, en quedaven vuit, i que en algunes ocasions hi ha
places cobertes i per tant, aquesta gent no es pot quedar, però
pregunta rere pregunta, proposició no de llei rere proposició
no de llei, a ple, a comissió vostès segueixen amb la mateixa
tònica.

Deia Friedrich Nietzsche que els romàntics s’inventen
monstres per tenir qualque cosa contra la qual lluitar, jo no sé
si el Partit Popular o Ciutadans són romàntics, però el que
està clar és que intenten crear un monstre per tenir qualque
cosa contra la qual lluitar, perquè no poden lluitar contra la
política d’aquest govern, perquè no poden lluitar contra la
política progressista que fa aquest govern a favor de les
majories socials.

I jo, com a mesura de fidelització, recomanaria al Sr. Serra
que tingui un compromís ferm amb la nostra llengua i amb la
cultura d’aquesta terra, que sigui fidel a la seva llengua i a la
seva cultura per no alimentar, donar de menjar als monstres
que intenten crear tant Ciutadans com el Partit Popular.

I té... no sé si gràcia, la veritat, però que..., i ho ha dit el Sr.
Ferrà, l’article 43 de la Constitució Espanyola, que parla del
dret a la salut, que s’utilitzi aquest article precisament per
forces polítiques que llevarien la targeta sanitària als... a les
persones irregulars, en el cas de Ciutadans la llevarien, en el
cas del partit Popular ja ho varen fer quan varen poder, idò
sincerament no sé com volen aplicar vostès la seva
constitució, sembla que... con trazo bastante grueso.

Després, Sra. Ballester, no sé si vostè  vol que la gent
d’aquesta comunitat autònoma i d’altres que vénen aquí a
treballar coneguin el català com a una qüestió exòtica, com a
una qüestió accidental, accessòria, perquè si no, no m’entra al
cap com volen que la gent pugui conèixer la nostra llengua,
però que no s’exigeixi en cap cas el coneixement d’aquesta
llengua per poder comunicar-se amb el pacient.

I una altra qüestió: quan parla vostè de castigar, per què
utilitza la paraula castigar? Què amaga rere la paraula càstig, si
parlam d’estudiar català? Perquè, per exemple, als metges
se’ls castiga a estudiar anatomia, als astrònoms se’ls castiga
a estudiar física, als arquitectes se’ls castiga a estudiar dibuix
tècnic? Crec que no. 

Crec que aquí hi ha la veritat, el prejudici fonamental rere
el qual es troben vostès, perquè si no, no s’entén aquesta
obsessió, de veritat. I parlar de drets laborals del treballador
amb la carrera professional..., ja ho ha explicat la Sra.
Consellera, si hi ha igualtat de mèrits tindrà preferència la
persona que parli català, però si hi ha igualtat de mèrits i, per
tant, crec que és una qüestió de sentit comú.

Crec que el que no es mereix aquesta comunitat són
polítics que facin aquest electoralisme, que vulguin provocar
un xoc de trens social, que vulguin que la gent s’enfronti per
qüestions que haurien de ser de sentit comú. Per tant, l’anim,
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Sra. Consellera, i anim el seu equip a continuar amb aquesta
mesura que crec que serà bona per la cultura de les Illes
Balears i serà bona perquè la gent que sent i pensa en català
pugui ser entesa quan vagi a la consulta o quan vagi a l’hospital.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Té la paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, molt breument, l’article 43 de la Constitució
Espanyola, com ja he dit abans, “se reconoce el derecho a la
protección de la salud”, un govern va acomiadar més de
1.300 treballadors, va llevar la targeta sanitària a les persones
sense targeta de residència, varen tancar centres de salut els
horabaixes, anunciaren tancaments d’hospitals, baixaren el
pressuposts de sanitat i d’altres recursos, etc.

Aquest govern aprovarà, ha aprovat un decret per al català
a la sanitat, una passa progressiva dins la Llei de funció
pública, a l’empara de la Llei de normalització lingüística, a
l’empara de l’Estatut d’Autonomia i si m’apuren a l’empara
també de la Constitució Espanyola.

A quin dels dos governs aplicarien vostès un article 43?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara a El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. També
seré breu, la Sra. Consellera ens ha parlat de Galícia, on era
requisit, hi ha sis comunitats on lluiten perquè la seva llengua
cooficial tengui un pes d’una manera o l’altra, algunes d’una
manera més ferma i d’altres no, com Galícia, Catalunya,
Navarra, País Basc, València i Illes Balears.

Vostè no ha fet referència al País Basc, també ha dit que
com podia ser que pensassin que un màster..., que el català
valgués més que un màster. Al País Basc pel nivell d’eusquera
de PL1 donen 9 punts; pel superior, el superior a aquest, en
donen 18, més que un doctorat o un títol d’especialitat a través
del MIR, que són 15. Ho dic perquè vegi que allà sí que ho fan,
però allà no els interessa posar problemes perquè després els
pot suposar un greuge a l’Estat, com ara passa amb el tema
pressupostari. Allà no posen recursos d’inconstitucionalitat. 

Per acabar, jo demanaria als partits polítics que deixin de
fer una guerra, que deixin de fer mal a la nostra llengua i
sobretot que deixin i respectin que tots els ciutadans de les
nostres illes es puguin expressar amb la llengua cooficial que
vulguin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara a MÉS per Menorca,
té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot he de dir: bravo, Sra.
Sureda, bravo. Ara continuï.

A mi em manquen en les intervencions del PP i de
Ciudadanos, em manca una cosa i és les persones usuàries del
Sistema de Salut. Només pensen en els professionals, els
quals..., per cert, jo si fos professional de la salut i sentís açò
em sentiria una mica ofesa, els deixen prou malament, ja que
sembla que són incapaços d’aprendre una llengua romànica,
vull dir, hem de pensar que el català i el castellà provenen
d’allà mateix, del llatí, totes dues són romàniques, amb una
evolució històrica diferent, però amb moltíssimes similituds
i els veuen incapaços d’aprendre una llengua en dos anys!, un
B1, que és a nivell d’ESO. 

Vostè sap, Sra. Consellera, que si fos per MÉS per
Menorca el nivell seria més elevat, ho sap, un B1! Jo..., no ho
sé, em fa... em fa molta llàstima que tinguin aquesta poca
consideració per als professionals que s’han tirat gran part de
la seva vida formant-se i que pensin que són incapaços per
empatia, per capacitat intel·lectual d’aprendre una llengua.
Quina llàstima!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Desde Ciudadanos queremos decir
que el mérito y la capacidad siempre han de ser la forma de
evaluar a los profesionales que vengan a nuestra sanidad
pública y ha de ser la prioridad para ocupar una plaza
profesional.

Y comentar a la consellera que tras su discurso le voy a
hacer dos preguntas, en primer lugar, volverle a comentar la
realidad que hay ahora: ahora existen dos bolsas, una oficial y
una accesoria, y en estas bolsas están los profesionales que
tienen o no tienen el certificado de catalán. Esa es una realidad
de la aplicación del decreto.

Y otra realidad de la aplicación del decreto és que las
personas que se van a las oposiciones, si en dos años no tienen
ese certificado no tienen sus derechos laborales. Por lo tanto,
no estamos ante un decreto para el conocimiento de la lengua,
sino que estamos ante un decreto para el conocimiento de la
lengua y, si no, no están los derechos. Eso para Ciudadanos no
es correcto. Usted puede tener otra forma de ver las cosas, los
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derechos laborales, el mérito y la capacidad en la sanidad
pública y nosotros tenemos otra forma de ver las cosas.

En tercer lugar, usted ha comentado que... todas aquellas
personas, todos aquellos profesionales sanitarios que ahora
estén cobrando la carrera profesional, usted dice que no les va
a afectar porque no van a tener que sacarse el certificado de
capacitación ni los eventuales ni los profesionales que están
ahora cobrando, es decir, ni siquiera para pasar del nivel 1 al
nivel 2. Lo digo para que quede aquí bien claro. Usted dice que
ni un... ningún profesional sanitario que tenga que pasar del
nivel 1 al nivel 2, es decir, de cambiar de nivel para cobrar la
carrera profesional, no les va a afectar, no se van a tener que
sacar el certificado de catalán como un requisito.

Solamente va a afectar a aquellos profesionales que ahora
mismo se van a presentar a oposiciones, todavía no han
accedido a ninguna carrera profesional, solamente estos
profesionales son los que van a tener que dar como requisito
la capacitación del catalán.

(Remor de veus)

¿Se da usted cuenta del absoluto desequilibrio que hay
también dentro de la misma profesión, a unos sí y a otros no?

Este decreto, usted misma se está contradiciendo en lo que
está diciendo cuando lo está explicando, este decreto está
creando muchísima discrecionalidad, este decreto está
creando caos dentro de la misma profesión.

Yo le recomiendo, y es que creo que es muy sensato lo
que Ciudadanos hemos dicho desde el principio, no tiene por
qué ser un requisito para acceder a los derechos laborales un
certificado de catalán, sí que es importante el conocimiento
de la lengua, y eso lo hemos dicho muchas veces; ponga usted
los cursos, la formación, en acuerdo con los sindicatos,
dentro de la jornada laboral, eso es conocer nuestra lengua y
poderse expresar con los usuarios. Este decreto lo único que
hace es generar caos, generar que haya profesionales que se
planteen no venir, generar que haya profesionales dentro, que
ya están trabajando, donde se crean conflictos de desigualdad
en las condiciones en el puesto laboral; está generando que se
hayan creado dos bolsas, está generando una discrecionalidad
absoluta desde el principio de la implantación del decreto.

Yo lo que le diría es que hiciera caso a los directores
generales que le mandaron una carta, explicando los posibles
problemas que conllevaría ponerlo como requisito, y que se
ponga como mérito, lo que pasa es que ustedes, al final, como
gobiernan y no gobiernan, lo que ocurre es que tienen que
hacer caso para mantener los sillones a determinados partidos
políticos.

Y me gustaría que volviera a explicar, efectivamente, lo
acaba de decir ahora mismo, que todos aquellos profesionales
sanitarios que ya están cobrando la carrera profesional y
aunque vayan a pasar de nivel, a todos estos profesionales no
se les va a pedir, como requisito, la capacitación del catalán,
y que solamente se va a requerir a las personas que vayan a

hacer una oposición, que no hayan tenido jamás acceso a la
carrera profesional, a ellos sí, solamente.

Si podría volver a certificar esto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Crec que, arribats a aquest punt, el
debat ja està esgotat, no?, parlaven abans del 2008 que ja
havien tengut un episodi similar, el dimoni llavors no va venir,
ara tampoc no ha vengut, però sí que és cert que tant el Partit
Popular com Ciudadanos veuen fantasmes arreu.

I és clar, jo no sé si ja estic en un déjà vu o som a un bucle
sense sortida, perquè, és clar, la Sra. Ballester li repeteix el
que vostè acaba de dir i li demana que ho torni repetir, i jo no
sé si és que no ho ha entès ella o la que no ho ha entès he estat
jo, però, en qualsevol cas, consellera, si ho vol tornar repetir,
doncs, l’escoltarem atentament.

Jo em queda amb les seves paraules, que, a més, les ha dit
en castellà: “no quitamos ningún derecho, n inguno”, i jo
crec que açò és fonamental; a qui no llevam aquests drets és
als professionals, que també els han vist millorats, i sobretot,
també, ja ho he dit a la meva primera intervenció, ho ha repetit
la Sra. Font, i jo ara també ho vull tornar repetir, dins aquests
bucles diabòlics, que el que fem és donar drets a la ciutadania,
uns drets que fins ara no tenien i que ara tenen, tant els seus
drets sanitaris, que s’han vist millorats amb totes les millores
que ha fet durant aquesta legislatura aquest govern, com obrir
centres de salut els horabaixes, i podríem fer una llista ben
llarga, com també garantir els seus drets lingüístics, que no
perquè siguem a l’àmbit sanitari hem de desmerèixer o tancar
els ulls  davant altres drets que també tenen els ciutadans
d’aquesta comunitat.

És clar, tampoc no entenem si aquest discurs contra el
català que fan el Partit Popular i Ciudadanos és perquè
realment no reconeixen el català com a llengua pròpia, i ara
m’ho han de permetre i m’ho ha de permetre el Sr. Serra, com
a anècdota, però, és clar, si parlam de pegar batzegades, igual
qui pega batzegades és el Partit Popular perquè no acaba de
trobar-se ubicat en aquest discurs.

Parla també del primer decret, jo, que sàpiga, decret
només n’hi ha un i n’hi ha hagut un, i és clar..., bé, i és un
decret que ha estat... ha assumit al·legacions, ha estat
participat, ha recollit les recomanacions del Consell
Consultiu, per tant, del primer esborrany de decret al decret
definitiu hi ha hagut un trànsit de participació i de millora, i ha
assolit el 75% de la Mesa sectorial. Per tant, crec que parlar
d’un primer decret i d’un segon decret, també és absolutament
demagògic i no aporta res positiu a aquest debat.
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Per tant, crec que no ens mereixem que continuïn
intoxicant amb aquest tema; que és un debat que està esgotat
en aquesta comissió i ja en aquesta comunitat, jo crec que ha
quedat claríssima quina ha estat la política que ha dut a terme
el Govern en aquest sentit , i bé, estam convençuts que el
temps i els tribunals també donaran la raó al Govern i a aquest
decret, perquè el recurs anunciat per la Sra. Salom no anirà
aumon, com tampoc el recurs que ha anunciat Mos Movem,
qui sempre funcionen amb el go wit the flow que diu la seva
representant, i es deixen endur per la moda d’aquell moment,
i ens volen fer creure que del decret de català sanitari
passarem a la independència de les Illes Balears. Veuen una
història també de ciència ficció que pot ser seria molt
taquillera, però es troba molt allunyada de la realitat.

Res més, demanar un ús normal del català i, per tant,
arribar fins a la igualtat plena de les llengües cooficials en
aquesta comunitat.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra Camps. Demanaria un poc de silenci,
perquè ara només manca la contrarèplica de la consellera. Té
la paraula.

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

Gràcies, president. Seré breu. Jo crec que no me n’he
amagat mai, Sr. Serra, i ho he repetit aquí i en el Parlament,
que manquen metges en aquesta comunitat autònoma, li ho puc
tornar dir, perquè ara darrerament veig que si ho dic dues
vegades queda un poquet més clar, falten metges a
determinades especialitats en aquesta comunitat autònoma. I
és cert que els 8 pediatres que s’han format aquí, queden aquí,
encara, així i tot, ens falten pediatres, encara, així i tot, ens
falten pediatres.

També li dic, tant de bo! no haguessin reduït el nombre de
metges que es formen la passada legislatura, perquè ara
haurien acabat el MIR, duen 4-5 anys, ara acabarien i ara els
tendríem disponibles, però no hi són.

Per tant, hem de veure molt bé quines són les mesures que
ataquen directament els interessos dels ciutadans i també dels
professionals diria jo. I els  professionals poden o no estar
d’acord, poden o no tenir unes inquietuds o unes altres, però
com han dit molt bé i molt c lar, crec que la Conselleria de
Salut ha de vetllar per als interessos dels ciutadans i intentar
millorar els drets dels professionals. I és el que intentam fer
i el que hem fet durant tota la legislatura i li he posat molts
d’exemples que no li tornaré repetir, perquè crec que no és
necessari. Ho saben els ciutadans i ho saben els professionals,
que crec que són els que ho han de saber.

Jo, Sra. Ballester, e l que li recoman és que, per favor,
llegeixi el decret, que ho llegeixi, o sigui no sé si està en
castellà o en català, o sigui, si necessita saber la castellana

també hi és. Però el que diu el decret és el que diu i jo li ho he
explicat i li ho he dit, però llegeixi, per favor, llegeixi el
decret, jo li ho puc explicar, però és que li he explicat tres
vegades, i jo pens que si tal vegada si s’ho llegeix li quedarà
més clar. A mi em passava això quan estudiava.

És a dir, si vostè..., si jo li dic que el que fa el decret és dir
que per a l’accés a la carrera professional, accés a la carrera
professional serà necessari entregar o demostrar aquest nivell
B1 de català, en el cas dels metges, perquè per a tota la resta
de professionals és un A2, sanitaris, eh, parl de personal
sanitari, els no sanitaris tenen els mateixos nivells que la resta
de la comunitat autònoma; però el personal sanitari..., parlam
d’accés, i ara sí, a vostè li estranyarà, és cert, som una de les
poques comunitat autònomes, després ens han copiat uns
quants, que va començar a pagar la carrera al personal eventual,
perquè tenim eventuals que feia anys que feien feina aquí.
Aquesta gent ja cobra, per tant, a aquesta gent no l’afecta.

I per passar del nivell 2 al nivell 3 és un mèrit més, com la
formació i com la resta de mèrits. I del nivell 3 al 4, etc. Per
tant, només s’exigeix per passar de res al nivell 1, accedir a la
carrera professional.

Per tant, jo esper que li hagi quedat clar, si torna mentir o
dir coses que no són, doncs li hauré de dir que menteix. I això
els ciutadans, la manca de coherència i la mentida, crec que
tenim exemples molt clars i molt propers de què pensen els
ciutadans de les dues coses.

Una vegada més, aquest Govern què vol? Estabilitat per als
professionals, fer oposicions, recuperar drets en la mesura del
possible i en la mesura de la possibilitat i de la disponibilitat
pressupostària. I aconseguir que els ciutadans es puguin
adreçar a l’administració  en qualsevol de les dues llengües
oficials.

Jo crec que això explicat a qualsevol professional els puc
assegurar que ho entenen, ho entenen i a més ho suporten. I si
n’hi ha uns quants que no ho entenen o no ho suporten, doncs
tampoc no podem fer-hi més, ho hem explicat molt bé, molt
clar, els ho facilitam, i sabem que a la llarga esperam que de
cada vegada més gent ho tengui clar, i continuar fent feina per
a la salut de la població i per tenir una millor salut a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Idò acabat el debat, li
volem agrair a vostè i al seu equip la seva presència. 

I no havent assumptes per tractar aixecam la sessió.
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