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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció
del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui...

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Perdó, presidenta, és que no he arribat a temps, Margaret
Mercadal substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 8412/18 i 8471/18. 

Si sembla bé als portaveus de cada grup parlamentari farem
un canvi en l’ordre del dia. Es defensarà primer la proposició
de Ciutadans...

No li sembla bé, Sra. Maicas? D’acord.

Doncs es manté l’ordre del dia.

(Se sent una veu de fons que diu: “Per què?”)

(Se senten veus de fons que diuen: “I què han d’anar
per al president? Ah, d’acord, però es pot fer sense el
president?” “No (...) una altra, però la (...) Na Tania”,“Ah,
d’acord, d’acord”, “¡Marta, qué quisquillosa eres!”)

1) Proposició no de llei RGE núm. 8412/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, rel ativa a
instal·lació i  reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i  unitats bàsiques d’atenció primària
de les Illes Balears.

Bé, començam pel debat de la proposició no de llei núm.
8412/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització dels
centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Serra per un temps màxim de
deu minuts. Gràcies.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que la
defensa d’aquesta proposició no de llei la fa el portaveu de
Salut, que parla, però la feina és de qui ara presideix la
Comissió de Salut, la Sra. Tania Marí, i que estava tot preparat
perquè amb un canvi d’ordre del dia la pogués defensar, una

vegada s’incorpori el president natural d’aquesta comissió, el
Sr. Thomàs, que no pot ser aquí per qüestions institucionals.
La qüestió és que m’ha estranyat que la portaveu de Podemos
no hagi acceptat un canvi perquè la defensa correspongui a la
major qualitat possible en cada moment, perquè està clar que
qui prepara una feina i una proposició no de llei doncs
lògicament està més en disposició d’aportar dades que tal
vegada ara no es podran aportar. Sigui com sigui el Partit
Popular està preparat per defensar això i qualsevol altra cosa
a qualsevol banda.

Per començar direm que en els darrers mesos els diferents
centres de salut i les unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears han patit contínues avaries en els sistemes de
climatització, i no parlam d’una avaria puntual d’un aparell a un
centre de salut, parlam del fet que són avaries repetides a
diferents centres de salut, que el que demostren no és una
avaria puntual amb la qual cosa lògicament no haguéssim dut
aquest tema al Parlament, el que sí demostren és que hi ha
hagut una falta de manteniment, una falta de control a
determinats centres de salut, no sé si en general i casualment
s’han fet malbé en aquests punts, però sigui com sigui el que
duim aquí és la gestió dolenta de manteniment de la
conselleria en els diferents centres de salut, en aquest cas dels
aparells d’aire condicionat. Perquè durant els mesos de juliol
i agost els centres de salut d’atenció primària de Vila i de Can
Misses a Eivissa, i de S’Escorxador i El Carme de Mallorca,
han patit avaries a l’aire condicionat, i això suposa molèsties. 

Però són més que molèsties, no només per als usuaris sinó
també per als professionals que allí treballen. Persones d’edat
avançada, malalts, han suportat més de 30 graus de temperatura
a les instal·lacions; fins i tot professionals varen patir les
conseqüències derivades de les elevades temperatures. I ara
les temperatures han baixat i pareix que el problema s’allunya,
però crec que tots hem de recordar el mal treballar que fa en
unes condicions adverses, treballar en condicions adverses, i
no en parlem si es tracta d’atenció  primària o qualsevol
vessant de la medicina amb les conseqüències que pot arribar
a tenir.

Els usuaris d’aquests centres, per altra part, són persones
que pateixen en algun cas algunes malalties i que no és de
rebut que hagin de patir baixes temperatures a l’hivern per falta
de calefacció, o elevades temperatures a l’estiu per avaries als
aires condicionats, a conseqüència d’una manca de
manteniment dels aparells. Per això aquesta proposició no de
llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular a través de la
diputada Tania Marí, proposa tres punts. 

El primer era que el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a la urgent
i immediata reparació d’aires condicionats de centres de salut
i unitats bàsiques d’atenció primària a l’illa de Mallorca i a
Eivissa, atesa la greu situació que estan patint els usuaris,
especialment amb aquesta onada de calor. Sí que és ver que
ens consta que les avaries d’Eivissa i El Carme ja estan
solucionades, perquè s’ha de tenir en compte que aquesta PNL
es va presentar l’agost, només tenir coneixement de la
problemàtica que hi havia, i per tant ara, el setembre, a finals
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de setembre, quasi octubre, ja s’han arreglat aquests dos punts,
i per tant si la contestació ens va bé fins i tot podem arribar a
retirar aquest primer punt o adaptar-lo a allò que es consideri.

El segon punt es tracta que el Parlament de les Illes
Balears insti la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears a dotar de sistema de climatització aquells centres de
salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les Illes que
manquen d’aire condicionat o calefacció. I el tercer punt, que
el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de Govern de les Illes Balears a realitzar un correcte
manteniment del sistema de climatització dels diferents
centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes.

Com es veu, és una proposta molt simple, molt concreta,
però que ha tengut greus repercussions sobre els malalts i
sobre els professionals. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputats, diputades.
Aquesta iniciativa té un sentit relatiu, depèn de qui la presenta.
Per què dic això? És que durant la legislatura passada no hi va
haver cap manteniment en el que ara mateix demana el mateix
partit que ho demana ara per ara. Nosaltres tenim coneixement
que aquest tipus de manteniment es fa i, a més a més, s’hi ha
d’invertir molt més del que hauria d’invertir-s’hi perquè el
manteniment ha hagut de duplicar-se, ja no sols en aquells
desperfectes que es poden fer dia a dia, mes a mes, sinó que,
després de quatre anys de manteniment inexistent, es fan
aquestes reparacions.

Considerant que el Govern ja fa moltes d’aquestes
activitats que demanen o serveis que demanen, hi votarem en
contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gallardo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes a tothom. Des del grup de MÉS per Mallorca
volem constatar que efectivament és una PNL que demana que
s’arregli un problema, en aquest cas sembla que puntual de
quatre centres concrets, i que es faci una revisió d’altres
centres que en principi no han sofert aquest problema. Hi ha

més de cent centres de salut a les Illes Balears, s’ha constatat
que hi ha hagut problemes a quatre; d’aquests quatre el mateix
ponent ha afirmat que dos casos ja li costa que s’han arreglat,
i simplement nosaltres el que trobam és que s’està fent feina
en aquest sentit des de la conselleria. 

I també voldríem constatar que la legislatura passada es va
eliminar la Gerència d’Atenció Primària i es va repartir el
manteniment dels centres a diferents hospitals, i això va deixar
gairebé sense pressupost, perquè els hospitals destinaven
primer els doblers a arreglar els problemes mateixos dels
hospitals i en darrer lloc quedaven els centres de primària.
Durant els primers anys de la legislatura això s’ha anat
revertint i, efectivament, a dia d’avui hi pot haver casos com
els que ha comentat, però ens consta que la conselleria està
fent feina per tal que es minimitzin i s’arreglin el més aviat
possible.

Per aquest fet nosaltres hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
respecte d’aquesta proposició no de llei que avui presenta el
Grup Parlamentari Popular no tenim massa coses a dir.

El Sr. Gallardo parla que es concreta en quatre centres de
salut específics, jo crec que en els acords demana una revisió
generalitzada. És evident que la conselleria s’ha d’encarregar
de l’estat dels centres de salut així com de les unitats bàsiques
que desgraciadament estan moltes vegades massa malmenades.
Jo, com la Sra. Maicas, feia referència cada vegada a la
legislatura passada, fa tres anys i mig que són en aquest govern
i jo crec que s’han de posar les piles a no donar sempre les
culpes. Crec que hi ha molts de casos concrets de manca de
funcionament, tant de sistemes de climatització, com explica
la proposició no de llei, com moltes altres coses; hi ha
centres de salut on hi ha humitats i banys molt antics que
necessiten reformes i centres que, en general, necessiten mà
de metge. Els centres de salut on hi ha tanta humitat són
centres de salut on gent que té asma o que té problemes de
pulmons, la veritat, fa mal poder-hi anar.

Jo amb això no vull dir que des de la conselleria no es faci
res, però jo dimarts mateix vaig fer una pregunta a la
consellera en la qual demanava pel nou centre sociosanitari de
Felanitx, que no em va fer calendari i ho veig molt evident,
però també vaig demanar per dos centres de salut que en el
2016 des d’aquest grup parlamentari es va fer una esmena de
millora tant de Portocolom com de Cas Concos, amb 100.000
euros per arreglar aquests centres, es va aprovar i no s’hi ha fet
res.
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Per tant, crec que es fa feina, però es podria fer més feina
en els centres de salut i en les unitats bàsiques, que n’hi ha
moltes que necessiten millores. Per tant, si hem d’avançar en
aquest sentit benvinguda sigui la proposició no de llei i
nosaltres li donarem suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, perquè no vull
repetir tampoc arguments que ja s’han dit prèviament. Crec
que sí que aquesta legislatura es duen a terme millores, crec
que és indubtable, i clar que podem entendre que les avaries
que es produeixen, doncs, produeixen incomoditats, no només
per als usuaris sinó també per als professionals que hi fan
feina i que s’han d’evitar així com podem.

A mi no m’agrada parlar de tiempos pasados, però és que
crec que si realment durant tots els diferents governs
d’aquesta comunitat hi hagués hagut sempre una voluntat clara
de mantenir bé les instal·lacions pot ser ara no parlaríem del
que parlam, i jo no parl ni de la legislatura passada ni de fa
dues, dic en general.

Llavors, torn a dir, crec que aquesta conselleria sí que fa
feina de manteniment, que tot es pot millorar? Clar que sí; que
queda camí per fer? I tant que sí, però el cas és que l’anem
fent. Hi votarem en contra.

Gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la diputada Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos sí que daremos
apoyo a esta proposición no de ley del Partido Popular.

Desde Ciudadanos creemos que la salud laboral y las
condiciones en el puesto de trabajo son muy importantes, de
hecho tenemos una ley que regula estas condiciones, que es la
Ley de prevención de riesgos laborales y, obviamente, se
tienen que cumplir; y una de las propuestas y las condiciones
que hace cumplir esta ley de prevención de riesgos laborales
son las condiciones térmicas en las que trabajan los
trabajadores. Por lo tanto, creo que la administración no
solamente las tiene que cumplir sino que tiene que ser
ejemplificadora, y está clarísimo que si hay centros que tienen

problemas en las condiciones térmicas de los edificios, por
supuesto, tienen que ser inspeccionadas y tienen que ser
resueltas. Por lo tanto, votaremos a favor.

También comentar que nosotros hicimos una propuesta
parecida para los centros escolares, que también padecen
bastante de estas bajas condiciones en cuanto a la cuestión
climática, que parece que no es importante nunca, pero cuando
falta efectivamente sí que se nota. Por lo tanto, sí votaremos
a favor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Coincidesc amb el portaveu del Grup
Popular que ha defensat aquesta proposició no de llei que és
una proposició no de llei molt simple i molt concreta i jo
afegiria que també és molt oportunista, perquè realment el
problema que es detecta que dóna peu a formular aquesta
proposició no de llei ve per un problema puntual, com ja s’ha
dit aquí, de quatre centres de salut en relació amb els 162
centres de salut que tenim, i unitats bàsiques, que tenim a tota
la comunitat autònoma. 

És clar, a partir d’aquí és molt fàcil fer un discurs com el
que s’ha fet pel portaveu del Partit Popular en el sentit de, bé,
hi ha quatre centre de salut que tenen problemes amb l’aire
condicionat, açò és un desastre, s’ha de fer manteniment, s’han
de fer millores, s’han de posar aires on no n’hi ha i... bé,
òbviament fer feina en condicions desagradables de calor a
l’estiu, doncs, és molt incòmode, però això no es pot
generalitzar i crec que molt manco justifica aquesta
proposició no de llei. 

Els donaré unes dades que he procurat demanar a la
conselleria; dels 162 centres de salut i unitats bàsiques que
tenim a les Illes Balears 45 centres de salut són a Mallorca i
87 unitats bàsiques, a Menorca 5 centres de salut i 7 unitats
bàsiques, i  a Eivissa i Formentera 8 centres de salut i 11
unitats bàsiques. En total, com he dit abans, 162, 58 centres de
salut i 104 unitats bàsiques.

Quines són les incidències que s’han detectat, que es
comenten a la proposició no de llei, i que s’han anat
solucionant o que se solucionen? Aquest estiu s’han patit
problemes de climatització a l’ambulatori del Carme, com diu
la proposició no de llei, que foren notificats dijous 2 d’agost
i solucionats de forma provisional, precisament perquè es
pogués fer feina en les condicions adequades, divendres 3
d’agost. És a dir, en un dia es resolen, encara que sigui de
forma provisional, els problemes que es detecten.

També hi ha hagut problemes a la unitat de llarga estada
psiquiàtric per mor de la ruptura d’un compressor de la
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màquina que dóna servei a la unitat i que fou arreglada en deu
dies, que va ser el temps precisament que va trigar la peça a
arribar per poder-la substituir, no per manca de diligència per
part de la conselleria. 

A la unitat del psicogeriàtric es va notificar també un petit
problema dia 6 d’agost i fou reparat en dues hores. 

Al Verge de la Salut el dia 3 d’agost hi va haver una aturada
de la màquina de climatització que fou reparada també en tres
hores. 

Inversions en... després, les inversions en climatització
l’any 2018 i l’any 2016 i 17 realment són molt significatives.
Començaré amb les primeres dades que podem comparar, que
són les de 2013. A l’any 2013 la despesa en climatització va
ser de 34.500 euros aproximadament; a l’any 2014 de 89.300
euros; a l’any 2015 duplicam, 158.000 euros; a l’any 2016
quasi tornam a duplicar la xifra de 2014, 148.500 euros; i
després 2017 i 2018, ja baixam, 58.000 euros i 34.000 euros
respectivament.

Com s’han d’interpretar aquestes dades? Doncs,
precisament per la manca de manteniment que hi va haver
l’anterior legislatura, i em sap greu tornar-ho a repetir i ja hem
manifestat que no és qüestió de comparar una legislatura amb
l’altra, però certament les dades són objectives, despesa en
climatització que posen clarament en evidència que la inversió
que es va fer en climatització l’anterior legislatura va ser
mínima i durant aquesta legislatura s’ha hagut de fer tota
aquella feina que no es va fer els anys anteriors. Per tant,
òbviament si no s’ha fet un manteniment adequat durant quatre
anys, els anys venidors el manteniment és molt més costós i
les avaries són molt més probables. 

Igualment hi ha inversions previstes, pel que fa a les
inversions que estan en tràmits de compra, 26 aparells nous a
ambulatoris, que se solucionaran de forma definitiva a
l’ambulatori del Carme viscuts aquest estiu, ja deixarà de ser
una solució provisional, la que es va donar en el seu moment.
Pel que fa a l’Hospital General, tot i no patir cap problema
també s’ha previst una reforma integral per a precisament
prevenir el problema que es podria donar per l’obsolescència
de les màquines. I a l’Hospital Psiquiàtric es durà a terme una
reforma integral de les unitats del llarga estada i a Lluerna on
també es renovarà tota la climatització i es projecta la reforma
i la millora de la climatització de la unitat del psicogeriàtric.

Per tant, i coincidint també amb el que deia el diputat
Gallardo, a l’anterior legislatura tot el que és primària va... la
gerència de primària havia desaparegut i es va centralitzar tot
en l’hospitalària, la poca inversió que es feia és quedava a
l’hospital i no s’invertia als centres de salut i les unitats
bàsiques i per tant, aquesta legislatura s’ha hagut de refer tot
aquesta feina que no es va fer a l’anterior.

Igualment hi ha un Pla d’equipament tecnològic d’atenció
primària que s’ha iniciat a totes les illes amb l’adquisició de
més de 58 ecògrafs i, per tant, es permetrà una major
resolució dels problemes de salut de la població.

També es podria parlar de millora... inversions en
infraestructures hospitalàries. Per què no, també hem de
recordar la recuperació dels hospitals de Son Dureta, Verge
del Toro i Can Misses que és una recuperació important
d’aquests tres edificis i d’infraestructures.

Per tant, crec que aquesta proposició no de llei -com he dit
a l’inici- a part de ser molt simple i molt concreta és molt
oportunista i de cap manera li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Ara té la paraula per contradiccions
en nom del grup proposant el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
dels Grup Parlamentari El Pi i de Ciutadans i bé, la postura de
Podemos, de MÉS per Mallorca i de MÉS per Menorca fent
una contínua referència a la legislatura passada, en la manca de
manteniment...

(Remor de veus)

... ja sé que està... ja sé que no els agrada, però és que de
vegades quan duim tres anys..., tres i mig d’aquesta i fan
referència a la legislatura passada, idò la veritat és que un es
comença a plantejar fins a quin punt utilitzen aquest recurs per
tapar la falta de gestió actual, perquè..., simplement, fer una
revisió del sistema de climatització i mantenir els sistemes de
climatització als diferents centres de salut i haver de recórrer
a la legislatura passada, idò ens sembla això.

Sí que és veritat que MÉS per Menorca no ho ha dit, ha
defensat el contrari, s’ha de dir que ha estat així, però és clar,
el comú de tots sí que ha estat: “com que ja s’està fent, com
que ja s’està fent idò votam en contra”, idò... veu, això és un
argument lògic.

Si vostès demostres que s’està fent podem votar en contra,
però el problema és que no s’està fent. El problema és que,
segons ha dit també la portaveu d’El Pi quant al manteniment
dels centres, quant al pla d’infraestructures, quant a propostes
parlamentàries aprovades i que no s’han respectat per part de
la conselleria, i això determina que hi hagi falta de
manteniment als edificis o almenys un manteniment que es
podria millorar.

S’ha parlat d’humitats, però també podríem parlar
d’aquelles propostes que vàrem aprovar perquè es fes una
revisió dels centres hospitalaris i sanitaris arran de la
presència de mosques als quiròfans i no s’ha fet i per això es
va tornar repetir la problemàtica i això ho seguirem veien en
sessions posteriors.

És a dir , que em diguin que vostès voten en contra
d’aquesta proposta perquè s’està fent ho accept. El que és
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evident és que no s’està fent i com que no s’està fent, vostès
no tenen altre argument que amargar-se rere els quatre anys de
legislatura, tots menys MÉS per Menorca,... en el fet que en
quatre anys no va haver-hi manteniment, però el que s’ha de
tenir en compte és que aquest any el Govern té 1.350 milions
d’euros més i aquests sous no els saben gestionar.

I apartat especial per a la portaveu del Partit Socialista,
lògicament, perquè sí que he dit que era una proposta simple,
però no ha de perdre la importància que té, el que
m’impressiona és que la portaveu del PSOE menysvalori
40.000 possibles usuaris dels centres de salut perquè no
parlam de quatre centres de salut, parlam de 40.000 potencials
usuaris dels centres de salut i això crec que és objecte i bé es
mereix una proposició no de llei.

I s i  vostès consideren que aquesta proposta no és
constructiva, idò..., nosaltres haguéssim pogut fer-la fins i tot
molt més àmplia perquè hi ha problemes -ja s’ha dit- en molts
de centres de salut. Ara mateix al centre de salut d’El Carme
hi ha un ascensor que no funciona, només funcionen amb un,
com deixi de funcionar aquest ascensor no hi haurà
accessibilitat al centre de salut d’El Carme.

Per tant, crec que és molt millorable el manteniment que
fa la conselleria, és molt millorable amb 1.350 milions
d’euros més i pens que la gestió de la conselleria no és tan
eficaç com hauria de ser amb 1.350 milions més de
pressupost.

Per tant, res més, remarcar que els partits, a excepció d’El
Pi i Ciutadans, han votat que no a dotar de climatització
aquests centres de salut i que votaran que no a un correcte
manteniment del sistema de climatització dels diferents
centres de salut. Esper que l’estiu que ve tots ho recordem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Doncs acabat el debat passam a votar
aquesta proposició no de llei RGE núm. 8412/18.

Vots a favor? 

Vots en contra?

I cap abstenció.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò en conseqüència queda aprovada... queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 8412/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a instal·lació i reparació dels
sistemes de climatització dels centres de salut i unitats
bàsiques d’atenció primària de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8471/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
selecció i provisió de places del personal estatutari del
Sistema de Salut de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
que dur per número 8471/18 presentada pels Grup
Parlamentari Mixt, relativa a selecció i provisió de places del
personal estatutari del Sistema de Salut de les Illes Balears.
Per a la seva defensa té  la paraula la diputada Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos presentamos esta
iniciativa parlamentaria que pretende empezar a regenerar el
sistema que tenemos y acabar poco a poco con esta
partitocracia que ha ido sustituyendo a la democracia con unos
partidos políticos... poco a poco han ido aumentando los
cargos de libre designación, incluso para aquellos puestos que
son técnicos.

Miren, en Baleares las convocatorias sanitarias se rigen
por el Real Decreto ley 1/1999, de 8 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social.

Este real decreto ley, que sigue vigente mientras que no se
dicte  una normativa autonómica propia, en materia de
selección y provisión de plazas del servicio de salud, tal como
expone la ley 2003, del Estatuto marco del Personal
Estatutario de Servicios Públicos, esta ley sigue vigente, pues
dicho real decreto ley posee una disposición específica, la
disposición adicional décimo cuarta, para la provisión de los
puestos de jefe de servicio y de jefe de sección de carácter
asistencial, en la que se indica de qué forma se tiene que hacer
la provisión de dichos puestos y dice claramente que debe ser
mediante el procedimiento de selección basado en la
evaluación del currículum profesional de los aspirantes y en
un proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad
asistencial.

Además por otra parte la disposición añade que el aspirante
seleccionado obtiene un nombramiento temporal para el
puesto de cuatro años de duración al final de los cuales ha de
ser evaluado a efectos de su continuidad.

Es decir, de esta forma la persona que ocupe el puesto de
jefe de sección o de jefe de servicio del ib-salut, primero, es
elegido por prestigio profesional y por la valía del proyecto,
y segundo, el profesional es consciente que su continuidad o
no en el puesto depende de su trabajo realizado en cuanto al
buen funcionamiento del servicio y del cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

Pues bien, en el año 2006 el Govern balear aprobó el
Decreto 86/2006, de 6 de octubre, de provisión de jefaturas
de carácter asistencial del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, un decreto muy breve, de un solo artículo donde se
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establece la libre designación para la forma de proveer las
jefaturas de servicio y sección de carácter asistencial.

Es decir, desde el año 2006 las jefaturas asistenciales
dejan de considerarse un puesto técnico para considerarse un
puesto político, pese a que por la naturaleza de sus funciones
dichas jefaturas tienen un carácter técnico.

Las consecuencias de esta modificación son que la
provisión se realiza de manera discrecional y por lo tanto es
una acceso condicionado a profesionales de confianza política
con el gobierno de turno. Asimismo, al ser un puesto político
nombrado discrecionalmente, el cese del nombramiento
puede darse en cualquier momento por decisión de la
autoridad que acordó el nombramiento, dependiendo por tanto
la continuidad del puesto ya no del buen trabajo del
profesional en la gestión y el funcionamiento del servicio,
sino de una decisión política.

Por otra parte también tenemos que decir que la libre
designación en un puesto técnico como es el de la jefatura de
servicio o la jefatura de sección no se ajusta al Estatuto básico
del empleado público, que expone que ha de ser la
excepcionalidad -lo de la libre designación- y sólo para cargos
que requieren de confianza política, una condición que en
absoluto se ajusta a una jefatura de servicio dentro del ib-salut.

Por todo ello, y para dar estabilidad y profesionalidad a la
estructura hospitalaria, así como para prestigiar el ascenso
profesional, se hace necesario que el procedimiento para
provisionar las jefaturas de carácter asistencial vuelva a
realizarse acorde a la disposición adicional decimocuarta del
Real decreto ley de 1999, y por todo ello desde Ciudadanos
proponemos, primero: “El Parlamento de las Islas Baleares
insta al Govern balear a derogar el Decreto 87/2006, de 6 de
octubre, de provisión de jefaturas de carácter asistencial del
Servicio de Salud de las Islas Baleares”; y, segundo: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern balear a
elaborar una normativa autonómica propia en materia de
selección y provisión del plazas del Servicio de Salud”. Este
segundo punto es acorde a lo que se indica en la disposición
transitoria sexta, punto c), de la ley de 2003.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara passam a escoltar
l’opinió del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de
gener, ja ha estat exposat per la portaveu de Ciutadans que a la
disposició addiciona catorzena, efectivament, diu que els llocs
de cap de servei i cap de secció es promouran mitjançant
convocatòria pública en la qual puguin participar tots els
facultatius amb nomenament de personal estatutari que ocupen
plaça en propietat, a través d’un procés de selecció basat en

l’avaluació de currículum professional i amb un projecte
tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial; els
aspirants tendran un nomenament temporal de quatre anys, al
terme dels quals seran avaluats a efectes de la continuïtat en
el mateix.

El 2006 el govern balear del Partit Popular va aprovar el
Decret 87/2006, on s’establien els condicionants de lliure
designació; aquests condicionants no varen ser derogats ni pel
pacte el 2007, ni pel Partit Popular el 2011, ni tampoc no ho
han estat pel pacte el 2015. Aquest Decret 87/2006 pretén
ampliar a tot el personal que presta serveis a l’àmbit del
Sistema Nacional de Salut la possibilitat de participar en la
provisió pel sistema de lliure designació conformement
s’estableix a l’article 23 del Reial Decret Llei 1/1999, de 5
d’octubre. S’ha de dir que aquest decret va ser sotmès a
negociació sindical i  va ser proposat per la Conselleria de
Salut i Consum en aquells moments. Com s’ha dit correspon
a personal estatutari fix, funcionari de carrera, laboral fix; per
al cap de servei proposava que els serveis prestats haurien
d’haver estat per un període mínim de tres anys, i per al cap de
secció el mateix, un període mínim de dos anys.

Aquest sistema de lliure designació, el mateix que el
concurs, igual que el concurs, precisa d’igualtat, de mèrit,
capacitat i publicitat, això és el que diu la llei. El sistema de
lliure designació és l’aprovació discrecional de la idoneïtat
dels candidats en relació amb els requisits exigits, i també s’ha
utilitzat en altres àmbits, no només polítics. Però sí que és
veritat que això seria la part, diguem, teòrica del tema, perquè
sí que és veritat que a aquest sistema se li imputa menystenir
la independència i l’objectivitat a l’hora de la provisió de
determinats llocs de feina, i també se li imputa la
generalització de la seva utilització, i no l’excepcionalitat, és
a dir..., i també la falta de publicitat. Fins i tot hi ha sentències,
amb aquest sistema. Per tant pensam que la proposta de
Ciutadans és correcta.

Però les propostes pensam que van dirigides més a un
àmbit de gestió, i per tant pensam que qui ha de donar la passa
quant a no fer servir un instrument de gestió és qui té la gestió
en aquests moments, que és el Govern balear, i per aquesta
raó, donat que és, pensam, una eina de gestió que ha de
descartar qui governa en aquests moments, farem una
abstenció.

Voldria remarcar que per seguir amb aquest sistema és
necessari complir el que estipula la llei quant a igualtat, mèrit,
capacitat i  publicitat, que és el que a vegades no es dóna,
sobretot la publicitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. No m’estendré molt en aquest tema, ja
que ens han sentit, des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, el nostre posicionament al respecte.

Votarem a favor. Totalment d’acord amb la demanda que fa
amb aquesta PNL Ciudadanos, relativa, en definitiva, a la
despolitització dels càrrecs de gestió, que considerem poc
garantistes. La selecció, tal i com sempre hem defensat, ha de
ser per igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, tal i com ha
explicat el Sr. Serra, el portaveu del Partit Popular, i de fet
faria una esmena in voce: instaria el Govern balear, de les Illes
Balears, a desenvolupar una normativa autonòmica pròpia en
matèria d’incompatibilitats per als caps de servei, tal i com
varen fer en les resolucions derivades del debat sobre política
general de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula, per MÉS per Mallorca,
el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bona tarda. Des de MÉS per Mallorca discrepam del
contingut de la PNL sobretot per un fet, que és que
consideram que la figura del cap de servei assistencial sí que
és un càrrec directiu i com a tal ha d’estar d’acord amb els
objectius de l’organització. En aquest sentit estem d’acord que
s’ha de demanar, per accedir a qualsevol plaça, el mèrit, la
capacitat, la publicitat, la igualtat. Ara bé, el que s’està fent
també a l’hora d’escollir aquests càrrecs de cap de servei és
demanar un currículum, demanar la memòria del projecte que
volen dur endavant, i és evident que aquest projecte ha d’anar
en línia amb els objectius de l’organització i amb el pla
estratègic que s’hagi decidit que es tirarà endavant.

En aquest sentit segurament no funciona igual en altres
àmbits de l’administració la figura del cap de servei que a
l’àmbit sanitari. Bàsicament per aquesta discrepància nosaltres
votarem en contra de la PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, jo crec
que, com en tot, es pot fer un mal ús en aquest cas del Decret
87/2006, allà on deia que en casos excepcionals es podia triar
el cap de secció o el cap de servei. 

Jo crec que la lliure designació, quan governes, i així com
s’ha dit, perquè evidentment s’han de passar una sèrie de
filtres i està clar que tots són tècnics especialitzats per poder

estar en el lloc que els ocupa; està clar que qui governa a
vegades necessita devora una sèrie de tècnics que l’ajudaran a
desenvolupar les polítiques que tirarà endavant. Per tant
nosaltres no veim malament la lliure designació, malgrat -com
vostè també ha dit- s’han de complir tots els mèrits, capacitat,
igualtat i publicitat a l’hora de poder optar a una plaça. 

Per tant nosaltres en aquesta proposició no de llei ens hi
abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Tal com diu la mateixa PNL, encara
està en vigor el Reial Decret Llei 1/1979, sobre selecció de
personal, el qual especifica quina és la forma de provisió de
places i els mitjans davant una selecció basada en l’avaluació
del currículum professional i un projecte tècnic. Aquesta és
la manera com selecciona la conselleria aquestes places, a
banda de fer, és a dir, lliuram el currículum, fem la memòria
del projecte i es fa una defensa d’aquest projecte davant una
comissió. S’ha de dir que, de moment, tots els escollits han
tengut la unanimitat d’aquesta comissió. També dir que els
nomenaments es fan per quatre anys, tal com diu la PNL.

Per tant, tenint en compte que la selecció es fa seguint les
directrius del reial decret llei abans esmentat, no acabam
d’entendre el sentit d’aquesta proposició no de llei, insistesc,
perquè es fa tal com especifica el reial decret llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Tal com ha explicat el diputat Gallardo
i tal com ha dit la Sra. Sureda vull recordar que parlam
d’hospitals públics, per tant, de personal estatutari, de personal
qualificat per ocupar els llocs de cap de servei.

Efectivament, un cap de servei és un càrrec directiu, no
només tècnic, sinó també directiu, i, per tant, per engranar bé
dins el sistema ha d’estar d’acord amb els objectius de
l’organització. Per aquest motiu, consideram i mantenim que
ha de ser un càrrec de lliure designació, sense que açò vulgui
dir que siguin nomenaments polítics perquè en cap cas no
se’ls demana cap extra, simplement que estiguin en la línia del
pla estratègic de l’hospital i del servei.

Com s’ha explicat també pot concórrer qui consideri
oportú concórrer, es demana el currículum i es demana també
una memòria del projecte que vol dur endavant precisament
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per comprovar açò, que estigui en línia amb el pla estratègic
de l’hospital, i per defensar aquest projecte es fa davant d’una
comissió assessora que, en aquest cas, està formada per dos
membres de la direcció de l’hospital; un membre del servei
corresponent, un metge; un membre de la direcció del Servei
de Salut, i un metge designat per la comissió  nacional de
l’especialitat, que el designen directament a Madrid.

Aquesta comissió assessora no és vinculant, perquè
òbviament és de lliure elecció, però... per tant, no actua com
a tribunal, però fins ara tots els que han estat escollits han
comptat amb la unanimitat d’aquesta comissió. Jo  crec que
això és un fet que hem de tenir present i hem de tenir en
compte, no és una lliure designació qualsevol sinó que,
òbviament, es miren aquests requisits professionals que també
tenen els candidats o els aspirants al cap de servei.

Per tant, es designen, també s’ha dit, per períodes de quatre
anys i passat aquest període de quatre anys s’han d’avaluar una
altra vegada per part de la direcció de l’hospital per poder
continuar com a caps de servei. 

Jo vull afegir una cosa nova que no s’ha dit aquí, que és una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de la nostra
comunitat autònoma que es va pronunciar dia 26 de juny de
2017, precisament en una demanda que va interposar
SIMEBAL en aquest sentit, i és una... basada en aquests llocs
de feina de cap de servei a les seccions assistencials que ho
eren per lliure designació. Els vull llegir textualment, els ho
llegiré en castellà perquè la sentència està en castellà, diu: “En
la sentencia apelada se ha considerado conforme a
derecho, sin que este tribunal aprecie que el razonamiento
sea contrario al ordenamiento jurídico -la resolució, les
resolucions administratives impugnades es refereix, eh!- ni
tampoco que el Decreto 87/2006 sea manifiestamente ilegal
al estar justificada la elección del sistema de libre
designación para las jefaturas de servicio y asistenciales
en su preámbulo”, i obre cometes per llegir el preàmbul: “La
ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el
estatuto marco del personal estatutario de los servicios de
salud, deroga expresamente en su disposición derogatoria
única la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y
provisión de plazas de personal estatutario de los servicios
de salud, que hasta el momento constituía la norma legal
básica sobre provisión de jefaturas de carácter asistencial,
no obstante en tanto no se dicte normativa autonómica
propia en materia de selección, y de conformidad con lo
dispuesto  en la disposición transitoria sexta, apartado
primero, letra c) del mencionado estatuto marco, continua
vigente con rango reglamentario  el Real Decreto Ley
1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las instituciones
sanitarias de la seguridad social que, en su disposición
adicional décimo cuarta, regula la provisión de puestos de
jefe de servicio y de sección de carácter asistencial,
normativa que se aplicará en tanto no se proceda a su
modificación en cada servicio de salud”

Per tant, diu: “Por ello una vez completado el traspaso
de funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud a la

comunidad autónoma de las Islas Baleares a través del
Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre, sobre el
traspaso a la comunidad autónoma de las Islas Baleares de
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud,
corresponde a esta comunidad autónoma el desarrollo
reglamentario en esta materia”.

Per tant..., fins i tot una sentència del 2017, de fa just un
any, de juny del 2017, avala aquest sistema d’elecció del cap
de servei o assistencials i per tant, no donarem suport a la
proposició no de llei que ens presenta Ciudadanos.

Per altra banda, també vull dir que ha començat la portaveu
de Ciudadanos parlant de regeneració del sistema com si
Ciudadanos fos exemple d’aquesta regeneració, ha parlat de
tornar a la democràcia que ara ha estat substituïda per la
partitocràcia, cosa que em sembla un autèntic insult venint
d’un partit que va votar en contra d’una moció de censura de la
dignitat, estant a favor amb aquest vot en contra que es
mantingués al Govern d’Espanya un partit, el primer partit que
ha estat declarat corrupte en aquest país.

Per tant, crec que no està legitimada per parlar de
regeneració.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara té la paraula per
contradiccions en nom del grup proposant la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, parece ser que la regeneración
cuesta, cuesta mucho a los partidos de siempre, es normal,
tienen un status... pues que cuesta mucho eliminar esos
privilegios.

Está claro, y quiero dejar constancia, que un cargo de libre
designación dura el tiempo que dure su nombramiento porque
así lo dice la ley, la autoridad que lo  ha nombrado puede
revocar el cargo a esa persona. 

Por lo tanto, lo que estamos haciendo con las jefaturas de
servicio asistenciales de los centros de salud, de los
hospitales es sencillamente romper la estabilidad y romper los
proyectos que se puedan llevar a cabo dentro del hospital en
cada servicio.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo es eliminar la
estabilidad de esos puestos de trabajo, no favorecer la carrera
profesional de los trabajadores sanitarios, que ven como los
puestos técnicos de responsabilidad se encuentran
absolutamente politizados y, por supuesto, lo que no puede
ocurrir es que esa comisión que selecciona sea, además,
propuesta por la propia dirección de los centros cuando esa
dirección de los centros es política y lo que puede acabar
ocurriendo, porque es lo que ocurre, es que el candidato que
se elige, porque es una libre designación, por mucho que pase
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por un proceso de selección, es una proceso de selección de
broma, o sea, es una libre designación, quien acabará
decidiendo es la dirección general.

Por lo tanto, creo que tenemos que empezar... doy las
gracias a Podemos por apostar por esta regeneración. Las de
libre designación en las jefaturas de servicio son un error, no
apuestan por el prestigio del ascenso profesional, no apuestan
por la estabilidad y apuestan por supuesto por la sumisión al
gobierno de turno y por supuesto a que esas personas, esos
profesionales que acceden puedan ser revocados por cualquier
cargo político, ya no solamente por su buen trabajo, eso da
igual.

Bueno, doy las gracias a Podemos y espero que los
partidos de siempre, el Partido Popular, el Partido Socialista,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El Pi, pues...

(Remor de veus)

... presten mucha mayor atención a la sociedad civil que está
cansada -cansada- de que los partidos políticos vayan
colonizando todos aquellos puestos y aquellos... ámbitos
donde no deberían estar. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 8471.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

3.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5. 3 vots a favor; 5 abstencions; 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8471/18, presentada pel Grup Mixt, relativa a
selecció i provisió de places del personal estatutari del
Sistema Nacional de Salut.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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