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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

Compareixença de la consellera de Salut i  Consum,
sol·l i citada mitjançant els escrits RGE núm. 6893/19,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i  acordada
per la Comissió de Salut del dia 30 d’octubre, per tal
d’informar sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears, i  RGE núm. 6926/19, presentat per tres
diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la
situació en què es troba la concessió del transport aeri
sanitari a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença de la consellera de Salut,
sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 6893/19,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada per la
Comissió de Salut de dia 30 d’octubre, per tal d’informar
sobre el servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears;
i RGE núm. 6926/19, presentat per tres diputats membres de
la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre la situació en què es troba la
concessió del transport aeri sanitari de les Illes Balears.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster i
Culebras, director general del Servei de Salut; del Sr. Manuel
Palomino i Chacón, secretari general del Servei de Salut; del
Sr. Antoni Bellver i Julià, gerent del 061; del Sr. Pedro Maicas
i Rodríguez, cap de gabinet; de la Sra. Núria Tugores i
Fernández, cap de premsa; i de la Sra. Miriam Muñoz i Resta,
assessora parlamentària. Benvinguts i benvingudes.

Així, doncs, té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

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

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots els
diputats. 

En primer lloc, els agraesc l’oportunitat que m’ofereixen
de poder donar totes les explicacions que siguin oportunes en
relació amb el transport aeri. Vull aprofitar també per agrair
al meu equip que ens acompanya avui, que crec que tant des de
la Direcció General del Servei de Salut com des de la
Gerència del 061 s’ha fet un seguiment de tot aquest procés,
de tot el contracte, feina en xarxa, amb coordinació entre els
diferents departaments. 

Comparec per donar informació necessària i possible, ja
que aquest format dificulta moltes vegades tenir tota la
informació en qüestió de segons, però em consta que s’han
formulat preguntes escrites, també sol·licituds de
documentació, amb la qual cosa podrem lliurar tota la
informació oportuna o bé fer-la arribar.

Per començar m’agradaria contextualitzar els fets des de
l’inici, i des de l’inici vol dir que el 27 de febrer de l’any 2018
es va licitar el nou concurs. Les bases establertes les varen
desenvolupar personal tècnic del 061, coneixedors de les
necessitats que les empreses havien de cobrir. S’hi varen
presentar dues empreses: l’empresa Babcock Mission Critical
Services España, que prestava servei fins en aquell moment; i
la UTE Habock Aviation Eliance MS Balear. En data 29 de
juliol de 2018 es va adjudicar a l’empresa UTE Habock -si els
sembla els diré Eliance a partir d’ara, perquè si no és
complicat, entre Habock i Babcock, que són les dues
empreses, no?; la que té el concurs en aquests moments és
Eliance-; bé, aquesta adjudicació va ser suspesa
provisionalment per part del Tribunal Administratiu central de
Recursos Contractuals el 30 de juliol de l’any 2018 a causa
d’un recurs que va posar l’altra empresa. Aquesta suspensió es
va revocar el 24 de setembre de 2018 mitjançant la Resolució
823/2018 d’aquest tribunal.

El plec exigeix dos avions, un avió amb base a Menorca i
un altre avió amb base a Palma; i dos helicòpters, un amb base
a Eivissa i l’altre, de suport, de backup que diuen els tècnics,
que s’utilitza quan les altres aeronaus han de passar les
revisions pertinents. La tripulació dels helicòpters està
integrada per dos pilots comercials, tant de dia com de vespre. 

L’adjudicació del nou transport aeri suposa una millora
important quant a confort i seguretat dels pacients i les
tripulacions. L’element clau de l’adjudicació varen ser
precisament les millores que oferia l’empresa Eliance en
relació amb l’empresa Babcock. Concretament quines
millores oferia? No els he de recordar que als concursos, a
part de ser supervisats per Intervenció, Hisenda, que participen
a la mesa del concurs, no hi participa cap polític, a les meses
d’adjudicació de cap contracte. Els deia: què oferia la nova
empresa? Idò oferia una menor antiguitat de les aeronaus i una
major capacitat tècnica; aquestes aeronaus milloraven
àmpliament el contracte anterior, eren molt més modernes i
amb més capacitat d’actuació. El nou contracte preveia la
contractació de les tripulacions de l’empresa anterior, és a dir,
subrogació del personal; va ser una de les condicions que es
varen posar; d’aquesta manera es volia garantir la continuïtat
de les sinèrgies creades entre els pilots i el personal sanitari
durant molts d’anys de feina conjunta. L’adjudicatària al
principi no estava d’acord amb la subrogació del personal,
però al final va accedir a contractar-lo, mantenint les
condicions que tenia amb l’empresa anterior; un pilot va
renunciar a la nova contractació, i els altres varen ser
subrogats.

Per assumir les noves condicions l’empresa, des del
moment de la signatura, va proposar un pla d’inici de dos
mesos i mig. La mateixa empresa adjudicatària ha reconegut
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que actualment, quan es presenten a un concurs en el qual
s’exigeixen aeronaus noves necessiten un termini d’inici no
inferior a un any. Durant el període de transició fins a la
incorporació de les aeronaus noves l’empresa havia de volar
amb aparells com a mínim de les mateixes característiques
amb les quals es prestava el servei abans, amb tots  els
certificats de seguretat necessaris, com així ha estat. Aquests
certificats de seguretat no els atorga la Conselleria de Salut
sinó el Ministeri de Foment a través de l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria, AESA. 

El primer avió nou, el B250, va arribar a Menorca el dia 17
de setembre de 2019. Es va equipar amb tota
l’electromedicina; va obtenir les acreditacions necessàries i
està en disposició de volar des del 19 d’octubre. La primera
tripulació formada i acreditada per volar en aquest avió  va
estar disponible el 19 d’octubre de 2019 i es va destinar a fer
els vols nocturns; la segona tripulació va quedar constituïda el
25 d’octubre. A partir d’aquesta data tots els vols de Menorca
es faran..., del 14 de novembre, perdó, actualment està en
període de formació la segona tripulació i acreditació als
Estats Units, i començarà a volar el 14 de novembre. A partir
d’aquesta data tots els vols de Menorca es faran amb el nou
avió B250. Fins a l’entrada en funcionament del nou avió els
vols de Menorca s’han fet amb una avió B200, de menys de
deu anys a l’inici del contracte. 

Quant a l’avió de Mallorca, també un B250, arribarà l’1 de
desembre de 2019. Mentrestant els vols es fan amb un B-200
totalment acreditat i similar al que utilitzava l’adjudicatària del
concurs anterior.

L’helicòpter nou d’Eivissa i Formentera, un H145, va
arribar el desembre de 2018, acreditat i dotat de la tecnologia
necessària, incloent-hi el vol instrumental. L’helicòpter de
suport o backup va arribar a Mallorca també el desembre de
2018; a Mallorca va fer el seu primer servei el 18 de juny de
2019; està totalment acreditat i dotat de tecnologia IR, o sigui
de vol instrumental. Es va utilitzar en el dispositiu de risc
previsible que va facilitar la Gerència del 061 a l’Ajuntament
de Ciutadella per les festes de Sant Joan, per exemple.
Actualment tots els pilots estat habilitats per a l’helicòpter H-
145; tres ja tenen l’acreditació IR i els que no la tenen s’estan
formant.

Paral·lelament el Servei de Salut, a través de l’empresa
pública GESAIB, ha equipat una ambulància pediàtrica, una de
les dues que hi ha en tot el territori espanyol

Aquesta ambulància ve dotada amb una incubadora
específica, tant els avions com els helicòpters estan adaptats
per rebre aquesta incubadora específica, tal com determinava
el plec del transport aeri. 

El total d’operacions des de l’1 de gener fins al 31 d’agost
són 773, amb els orígens següents: de Mallorca, 114; de
Menorca, 302; i 357 de les pitiüses. L’helicòpter de Mallorca
ha fet un total de 13 vols majoritàriament quan s’ha utilitzat de
suport a qualsevol de les aeronaus per a revisió.

Així mateix s’han fet 2 completíssims trasllats en ECMO,
que són trasllats amb circulació extracorpòria, es tractava de
persones joves que previsiblement haguessin tengut un mal
desenllaç si no s’haguessin fet. Absolutament tots els trasllats
s’han fet amb les condicions màximes de seguretat acreditades
per AESA, tal com ha reconegut el mateix sindicat de pilots
SEPLA.

És important destacar que cap dels trasllats s’ha deixat de
fer per motius de seguretat de l’aeronau o dels pilots. Sí que
és cert que en alguna ocasió s’ha retardat algun trasllat per mal
temps, en aquests casos la decisió  última de volar o no
correspon sempre al pilot comandant.

És obvi que les dades de posada a disposició dels avions no
es corresponen amb les que indicava el contracte, i així ho ha
manifestat fins a cinc ocasions per escrit la Gerència del 061
a l’empresa adjudicatària. És per aquest motius que el 061 i el
Servei de Salut han fet un seguiment intensiu d’aquest
contracte. S’han fet les notificacions oportunes i s’ha obert un
expedient informatiu en el qual els serveis jurídics hauran de
determinar si es tracta d’un incompliment o de quines
sancions se’n poden derivar.

Vull remarcar que tots els contractes signats al Servei de
Salut són controlats  pels Serveis Jurídics i fruit d’aquest
seguiment, si es detecten incompliments, s’imposa la sanció
corresponent que pot arribar fins i tot a la rescissió del
contracte, com va ocórrer amb l’empresa KLE de neteja de
Son Llàtzer.

També és cert que parlam en aquest cas d’un servei
essencial, imprescindible i que hi ha molt poques empreses al
mercat que s’hi dediquin. Nosaltres..., en aquest país
bàsicament hi ha aquestes dues.

Actualment no coneixem cap comunitat en la qual es presti
el servei aeri amb les característiques tan exigents com a les
Illes Balears. No cal dir que a aquesta conselleria i a mi
mateixa ens preocupa acomplir els contractes, però per sobre
del compliment del contracte el mateix nivell de preocupació
tinc, tenim, perquè és doni un servei, es tracta d’un servei
imprescindible i que es doni amb tota la seguretat necessària
i amb els mitjans adequats.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc que
podem continuar.

Per tal ara de formular...
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Presidenta,... presidenta, demanaria... no necessit 45
minuts per donar la informació que s’ha facilitat, per
reorientar un poc un guió, cinc minuts sí que els demanaria, si
em toca a mi intervenir el primer, si no em toca a mi puc
emprar el temps (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer grup que intervé és el Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

No els necessit.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, entesos. Entenc que podem prosseguir. Per tant,
per formular preguntes i observacions tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris per un temps màxim de
quinze minuts cadascun que poden utilitzar en dos torns.
Entenc que si voleu ser informats del temps quan aneu per la
meitat ho podem fer, com sempre em demanau.

Per tant, té la paraula per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera,
per les explicacions que ens ha donat. Jo, com que tenc quinze
minuts, intentaré fer una petita exposició i després passaré a
tota una sèrie de preguntes que m’agradaria que fossin el més
concretes possible perquè a la primera exposició idò ja han
quedat prou clares una sèrie de coses, però així i tot tenim el
nostre grup parlamentari una sèrie de dubtes que, per favor,
m’agradaria que em respongués. I després m’agradaria deixar
un parell de minuts per a la part final, després d’haver escoltat
tots els meus companys diputats.

L’he escoltat molt atentament, Sra. Consellera, i... a veure,
jo no pos en dubte que el seu interès, o vull pensar que és així,
només faltaria -només faltaria-, sigui garantir el servei amb les
màximes garanties de seguretat, com vostè ha dit, però també
que s’acompleixin els contractes, és la nostra obligació,
bàsicament perquè vostè maneja els doblers de tots i cadascun
dels ciutadans de les Illes Balears. Per tant, tots els ciutadans
pagam de les nostres butxaques un determinat servei el qual,
en concret, són 25 milions d’euros... que es va posar aquesta
quantitat per donar un millor servei, d’acord?

Jo vull arribar a la conclusió de com estam ara i de quan
veurem el fi que el compliment del contracte sigui totalment
efectiu. En aquest moment aquest contracte el qual es va
adjudicar a Eliance no s’acompleix en la seva totalitat, de fet,
falta molt per complir , de les dues aeronaus que haurien
d’estar en funcionament des de dia primer de maig, perquè en
principi s’havien de posar en funcionament a principis d’any,

a finals de desembre, però hi va haver un període de transició
que es va acordar, i vostès varen donar a l’empresa
adjudicatària un període de transició fins a l’abril. 

Per tant, sense cap tipus d’excuses, aquestes dues
aeronaus, les B250, haurien d’estar en funcionament a partir
del mes de maig. Això és així.

Ara, a hores d’ara, m’és igual si comença a funcionar-ne
una dia 14 de novembre, però el cert és que a dia 6, si no vaig
equivocada, som dia 6 de novembre, cap de les dues aeronaus
no funcionen. Si s’han hagut de torbar més, si han tengut més
problemes per l’assemblatge, si han tengut problemes per
obtenir llicències, si han tengut problemes per donar la
formació específica als pilots d’aquestes aeronaus per fer, per
poder... manejar aquestes aeronaus noves, les B250, no és
problema d’aquesta conselleria i molt manco dels ciutadans de
les Illes Balears, perquè aquests pilots en aquest moment ja
hauria de fer molt de temps que haurien d’estar perfectament
acreditats per poder utilitzar els  B250, no és ara que hem
d’estar pendents que una determinada tripulació hagi d’estar en
període de formació. No, el període de formació l’haurien
d’haver fet l’any passat o, si no, de gener a abril en què tenien
aquest temps de transició, no només per fet tot l’assemblatge
de les peces d’aquestes dues aeronaus, sinó també per formar
totes les tripulacions, no una tripulació , s inó totes a hores
d’ara ja haurien d’estar formades.

Per tant, nosaltres no entenem per què aquestes aeronaus
no es troben en funcionalment, m’és igual el problema que
tengui l’empresa, no és el nostre, i el que tampoc no entenem
és que encara es trobin en període de formació segons quines
tripulacions. Això quant a aquestes aeronaus.

Aquestes aeronaus respecte de les quals, com dic, es va
donar un període de transició per començar a partir del mes de
maig, tenen molta més capacitat que les que funcionen ara en
aquest moment i, a més, són dues aeronaus que una hauria de
tenir sis anys i l’altra tres, manco de deu anys, però les que es
varen estipular al contracte eren una de tres i una de sis,
tendrien molta més capacitat i en un principi havien de tenir
espai i havien d’estar equipades amb dues lliteres perquè hi
anassin dos pacients, dins les aeronaus, en dues lliteres.

Després, quan es va fer la modificació del contracte, jo
entenc que es va passar a una llitera, i es una de les preguntes
que li vull fer, Sra. Consellera: per què quan aquestes aeronaus
funcionin, quan funcionin, una diu que dia 14 de novembre, -ho
hem de veure, perquè encara no tenim la tripulació formada-,
i després l’altra, aquestes dues...., repetesc, les dues aeronaus
haurien d’estar en ple funcionament, haurien d’estar totalment
equipades amb incubadora i també amb espai per a dues
lliteres, i vull saber a veure si al final en tindran una o dues.

Després, quant als helicòpters, els helicòpters a part del
model que vostè ha donat, hem de dir que, segons contracte,
repetesc, segons contracte, no ficar... parlam ara de tema de
seguretat, han d’estar equipats i acreditats  o  certificats per
volar en multipilot, és a dir, dos pilots, i després també per
volar en vol instrumental. El multipilot, si no vaig errada
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perquè aquest tema l’he estudiat una misèria, perquè és un
tema prou complex i molt tècnic, s’han de produir tres
circumstàncies: una és que la companyia estigui certificada i
acreditada per poder volar en multipilot; l’altra és que la nau,
en aquest cas els helicòpters, estiguin certificats, preparats i
equipats per volar en multipilot, i l’altra és que els pilots
estiguin certificats i acreditats per a també poder volar en
multipilot, no n’hi ha prou en posar un pilot i un copilot
perquè puguin volar en mode multipilot. És així, és a dir, s’han
de produir aquestes tres circumstàncies.

Segons la darrera notícia que acab de saber, publicada a un
diari digital especialitzat en tema de transport aeri diu que el
sindicat SLTA, si no vaig equivocada, ha denunciat que
Eliance, no només en el contracte amb aquesta comunitat
autònoma sinó amb altres comunitats autònomes com Ceuta,
Catalunya, i en concret denuncia Ceuta i Balears, diu que
aquesta companyia no té el certificat per poder volar -la
companyia, em referesc, eh?- així com he dit són els pilots, la
nau, i la companyia no té aquest corresponent certificat. Això
està denunciat per part d’aquest sindicat que li dic, que es diu
SLTA.

Per tant, també li deman això: en aquest moment quines
tripulacions tenim amb el certificat -dels helicòpters, ara parl-
amb el certificat corresponent per volar amb multipilot?, si el
tenen les aeronaus, si el té la companyia i  s i  el tenen les
tripulacions, perquè, que jo  sàpiga, a dia d’avui, a 6 de
novembre, perquè sembla ser que a partir de dia primer de
novembre havien de volar amb multipilot, però sembla ser que
no és així, seguim volant des de dia 1 de novembre amb simply
pilot, SP, i no amb multipilot. Per tant vull saber per quin
motiu encara no s’està complint aquest contracte amb aquest...

Tenc moltes més preguntes però crec que amb aquests dos
blocs d’aeronaus i d’helicòpters començaré a escoltar-la per
ja concretar més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El cert és que fem tots un màster
d’aeronàutica per poder contestar amb propietat i  fer les
preguntes amb propietat, i també contestar amb propietat.

A veure, en la qüestió de les lliteres els plecs determines
que l’equip assistencial del 061 decidirà l’equipament, i és
vera que inicialment es varen preveure dues lliteres, però
després per..., jo crec que, bé, varen coincidir precisament dos
trasllats molt complexos, i l’equip assistencial va preferir que
hi hagués una sola llitera en lloc de dues; per tant, els avions
tendran una sola llitera. Perquè hi ha trasllats molt complexos,
molt complexos; els d’ECMO, per exemple, perquè es faci
una idea, un dels trasllats d’ECMO no cabia en el nostre avió

de la companyia anterior, o de la companyia actual; no hi cabia
tot el que s’havia de traslladar i vàrem haver de telefonar al
SAR, vàrem haver de demanar un avió del SAR precisament pel
volum de material que es va traslladar. Llavors crec que són de
les coses que es van adaptant a mesura que consideren. En
qualsevol cas, perquè així també ha quedat demostrat amb les
ambulàncies que s’han adquirit, noves ambulàncies, que tenim
les millors ambulàncies terrestres de tot Europa, precisament
perquè la tecnologia que s’ha posat dins aquestes ambulàncies
és màxima en tots els sentits i amb totes les garanties, i el que
cerca el 061 sempre són les màximes garanties per als
pacients, per als acompanyants i per a la tripulació, per a ells
mateixos, no?

I després el tema del multipilot, hi ha les tres acreditacions
de multipilot, i estan volant dos pilots , o  sigui dos
comandants, des de l’1 de novembre en els helicòpters, en els
helicòpters.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, ha exhaurit 7 minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Em pensava que eren 6, però bé, va bé, d’acord, gràcies.
Intentaré fer més via perquè si no quedaré sense temps i no em
vull quedar sense temps. 

He entès que vostè em certifica, que vostè em diu que la
companyia, és a dir, que no deu ser correcta la denúncia
d’aquest sindicat, d’STLA, i vostè em diu que la companyia sí
té la certificació; nosaltres ho demanarem per escrit, ja la
inform que nosaltres demanarem per escrit tots aquests
certificats, tant els dels pilots, com els de l’aeronau, com els
de la mateixa companyia.

Després li deman: vostè, Sra. Consellera, creu en el
compliment dels contractes? Aquesta és una de les preguntes
que li vull fer.

Segon, vostè diu que han obert un expedient, jo vull saber
quan s’obre l’expedient, perquè una cosa és la denúncia que
fan els sindicats del SEPLA, que fa SIMEBAL, que fa el
Sindicat d’Infermeres, que fan els sindicats mèdics..., però vull
saber quan vostès obren l’expedient, perquè per a mi és molt
important, vull saber si vostès obren l’expedient tot d’una quan
hi ha l’incompliment per part de la companyia, que, ja li dic,
l’incompliment és dia primer de maig, o si vostès esperem el
mes d’octubre quan ja tenim damunt la taula tota una sèrie de
denúncies i quan els mateixos sindicats mèdics i d’infermeres
demanen una auditoria del servei, demanen el cap del gerent
del 061, i és clar, vostès es troben en tot aquest procés i
evidentment han d’obrir l’expedient a aquesta companyia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Miri, les dates dels expedients, o
sigui, la Gerència del 061, que és la que està en permanent
contacte amb l’empresa per decidir e l material i per fer el
seguiment del contracte, fa el primer requeriment el 28 de
gener. O sigui, l’expedient s’inicia amb la sol·licitud de
documentació a l’empresa que ha d’entregar perquè el 061 no
està d’acord amb una sèrie de compliments del contracte
vigent; per tant la primera sol·licitud de documentació es fa el
28 de gener. N’hi ha més: el 14 de febrer, el 17 d’abril, el 7 de
juliol, el 9 de setembre..., es fan requeriments, i aquests
requeriments deriven en expedient, deriven en l’expedient. 

Vostè em demana la meva opinió. Jo no som jurista.
L’expedient, des del primer moment que hi ha un requeriment
vol dir que els serveis jurídics estan a sobre del contracte, fent
un seguiment del contracte. La meva opinió no serveix perquè
no som jurista i tampoc no seria la meva feina, en qualsevol
cas; per això és posa en mans dels serveis jurídics del Servei
de Salut, i els serveis jurídics són els que analitzen aquesta
sol·licitud d’informació, aquest..., i valoraran després si hi ha
incompliment o no, i si hi ha incompliment quines sancions
pertoquen.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Jo crec que no importa ser jurídic per saber que,
incompliment, n’hi ha, perquè a dia d’avui ni volen els B250 ni
hem tengut fins a dia primer de novembre, com vostè diu que
s’ha de certificar, vull dir que, incompliment, n’hi ha, ja el
tenim, i una cosa són els requeriments i l’altra és obrir un
expedient sancionador, no té res a veure; no s’obre un
expedient sancionador per molts de requeriments que vostè
faci, vostè pot fer requeriments però l’expedient sancionador
té una data, que és el que jo li he demanat, i vostè  no m’ha
donat la data de l’obertura de l’expedient sancionador, és el
que vostè no m’ha donat.

No sé si la sap... la data de l’expedient sancionador.

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

La informació que tinc és que des del moment que se
sol·licita informació a l’empresa perquè es considera que hi
ha retard, hi ha retard..., no parlam de seguretat, o sigui, és que
hi ha dos temes molt importants i vull que quedin clars. Hi ha
un tema de seguretat aèria i  de transport de pacients, d’un
servei essencial que s’està donant amb les màximes garanties
de qualitat i de seguretat; i després hi ha un contracte, que com
tots els contractes que feim, els centenars de contractes que
fa el Servei de Salut i la Conselleria de Salut, tenen un
seguiment, i aquest seguiment es fa amb qualsevol contracte
i en qualsevol cas, i aquest és el que jo crec que a vostè la
preocupa. A mi em preocupen, com li he dit, les dues coses:
donar un bon servei i que els contractes es compleixin.

Hi ha un retard, hi ha un retard, la mateixa empresa admet
que hi ha un retard en la incorporació de les aeronaus. Ara, jo
és el que li dic, els juristes han de valorar per què es produeix
aquest retard, quines són les causes, han de sol·licitar
documentació, l’han d’analitzar, a fi de poder establir després
si hi ha incompliment o no i quina sanció es planteja a
l’empresa que sigui, en aquest cas a Eliance.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

A mi evidentment sí que em preocupa la seguretat, Sra.
Consellera, faltaria més, ens preocupa molt quan una
tripulació determinada a Eivissa va dir que no volava, no volava
perquè precisament era un vol el vespre, s’han de tenir vols
instrumentals, potser era un dia que feia mal temps... Clar que
ens preocupa la seguretat, és que va tot junt. Una cosa és el
compliment del contracte i l’altra és que... 

Evidentment entenc que les aeronaus, els B200, són
aeronaus segures, però el tema del vol el vespre i fer vol
instrumental, i que estiguin capacitats, amb formació adequada
i acreditada, perquè una cosa és la formació i l’altra és
l’acreditació, perquè per tenir un permís d’aquest tipus tarden
entre 6 i 8 mesos els pilots a tenir-lo, el tenguin, no només
per volar amb multipilot sinó també per volar amb vol
instrumental, i no basta que el tengui un, l’han de tenir tots
dos.

Per to t això, ja li dic que li demanarem l’expedient
complet, perquè nosaltres sí que volem saber si tot el personal
sanitari i els pacients volen amb seguretat o no, evidentment,
és clar que sí que li demanarem.

Li he demanat abans si vostè creu en el compliment dels
contractes, no m’ha contestat, vull entendre que sí, vull
entendre que sí, però li he demanat, li he fet una pregunta
específica, vostè creu en el compliment dels contractes? No
m’ha contestat, entenc que sí.

I jo li deman la seva opinió, a vostè li sembla normal que
la setmana passada el seu partit polític, els partits polítics que
donen suport al Govern votassin en contra d’una PNL nostra
que l’únic que deia era que demanàvem el compliment del
contracte de transport aeri sanitari?

Gràcies, Sra. Consellera.

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

Per suposat crec en la llei, en l’estat de dret i  en el
compliment dels contractes. Li dic que es fa un seguiment de
cada un dels contractes, no d’aquests, de tots, dels centenars
de contractes que poden estar en aquests moments en marxa
en el Servei de Salut.

I em preocupa la seguretat dels professionals, dels
pacients i dels pilots, tot i que no sigui la meva responsabilitat
directa, AESA té unes normes molt exigents de seguretat
aèria. En el cas que vostè deia, amb el contracte passat no es
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volava amb IR, no es demanava tampoc, això va ser una de les
millores que es va oferir. Però és un vol que no es fa, que no
es pot fer d’heliport a heliport, un helicòpter no pot partir i els
nostres helicòpters volen habitualment d’heliport a heliport,
de Formentera a Can Misses, de Can Misses a l’Hospital de
Son Espases. Per tant, volen en visual i volen en visual
nocturn, i també l’empresa és una altra acreditació, ja li he dit
que hem estudiat a fons tot el tema, en visual flight rules,
VFR, per fer vols visuals nocturns també han d’estar
acreditats.

Miri, li pos un exemple, aquesta companyia, li pos un
exemple d’una altra comunitat autònoma, Galícia, on hi ha el
seu partit i han adjudicat també a aquesta empresa, també té
tres recursos aquesta companyia de l’altra companyia; doncs
allà tenen unes condicions i tenen unes acreditacions inferiors
a les que tenim nosaltres, però, per exemple, el vol nocturn
visual el tenen, perquè puguin enlairar-se d’un heliport i
aterrar a un altre heliport i assegurar així el trasllat de
pacients, que és el que a nosaltres ens preocupa.

Gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, li torn repetir la pregunta que no m’ha
contestat: a vostè li sembla normal que no es votàs a favor
d’una PNL que només demanava el compliment del contracte?

Gràcies.

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

Tenc entès, jo no som diputada i no era aquell dia a la sala,
però, demanant el contingut de les propostes, o sigui sempre
evidentment analitzam el contingut de les propostes que es
presenten a les comissions, per poder donar també la nostra
visió o la nostra opinió, i en aquest cas els nostres diputats
varen entendre que el compliment del contracte, que el
seguiment del contracte es feia, ja es feia.

El que no té sentit és presentar proposicions no de llei de
temes que es duen a terme, que sembla que és per iniciativa
del Partit Popular que es fa el seguiment del contracte, i no,
Sra. Diputada, des del moment de la signatura dels contractes,
el Servei de Salut fa el seguiment dels contractes. Per això els
grups varen optar per no aprovar la seva proposta, però, per
descomptat no és per no pretendre el compliment del
contracte , que és el que pretenem tots els ciutadans
demòcrates d’aquesta terra.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, com vostè  sap perfectament, moltes
vegades a la conselleria i per part dels diputats ens proposen
transaccions per canviar qualque paraula del text, per seguir
treballant, o fent el seguiment i d’altres. En aquest cas no va
ser així, no parlava de res de seguiment, la proposa era perquè
s’acomplís el contracte dins l’any 2019.

Jo li deman Sra. Consellera, aquest contracte no
s’acomplirà dins l’any 2019, quan s’acomplirà? Jo ara vull que
vostè em digui terminis, vostè ha dit que una de les aeronaus
la tendrem dia 14 de novembre, pel que es veu començarà a
funcionar, després ho haurem de veure. L’altra no sabem quan
funcionarà, no sabem quin temps es torbarà d’assemblatge, no
sabem quin temps es torbarà per posar l’equipament metge a
dins.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, voleu contribuir al bon seguiment del
debat i mantenir un poc l’ordre i el silenci.

Disculpi, Sra. Durán, prossegueixi.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per no utilitzar més temps perquè em vull reservar per al
final, el que vull saber és que vostè em digui quan s’acomplirà
el contracte? Tal vegada el problema de no votar a favor la
nostra PNL era perquè nosaltres volíem que el compliment
del contracte fos dins l’any 2019. Era l’únic que deia, que la
companyia acomplís el contracte abans del 31 de desembre
del 2019. Veig que l’altra aeronau no estarà. Per tant, aquesta
companyia, li deman, quan acomplirà el contracte, perquè no
és una aeronau, les dues haurien de trobar-se en funcionament,
repetesc, dia primer de maig. I les tripulacions haurien d’estar
formades, haurien d’estar acreditades i haurien d’estar
certificades les aeronaus i haurien d’estar preparades. 

Per tant, si hi ha hagut problemes d’assemblatge, si hi ha
hagut problemes d’equipament de les aeronaus no és el nostre
problema. Jo li deman quan, Sra. Consellera, quan aquesta
empresa acomplirà el contracte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies. L’empresa va incorporant les aeronaus, l’empresa
va acomplint a mesura que passa el temps. L’empresa va
entregar 2 helicòpters abans el desembre del 2018 i es
produeixen una sèrie de fets que requereixen seguiment, que
tenen el seguiment per part del Servei de Salut, i jo li he dit la
data, que era el desembre, que sembla que serà aquí l’aeronau
de Mallorca.

Mentrestant, mentrestant, que també és molt important, es
vola amb les màximes condicions de seguretat amb els avions
que tenim en aquests moments operatius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per puntualitzar. Veig que no ho sap, vostè no sap quan
funcionarà, quan s’acomplirà el contracte. És que, a més,
només faltaria que els  avions no volassin amb garanties de
seguretat, és clar que sí, això no ho he posat en qüestió, parl
d’un contracte que s’ha d’acomplir en la seva totalitat dia
primer de maig, i no s’acompleix, i a hores d’ara només sabem
que sembla ser que la segona aeronau vendrà el desembre,
però no en tenim constància. Per això segurament no varen
votar a favor de la PNL.

Gràcies, el temps ja m’ho reservaré per a després.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Sra. Consellera.

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

L’avió B250 arribarà l’1 de desembre del 2019 a Mallorca.
Aquest és el compromís de l’empresa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, ha exhaurit vostè 12 minuts i 42 segons, per
tant, té per a un segon torn d’intervenció.

Passarem ara al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom.
Consellera, jo no li agrairé la compareixença, perquè crec que
li pertoca a vostè i a nosaltres ens pertoca demanar-la. Sí que
li agrairé que ho hagi fet en una situació de salut, tal com ens
han fet arribar, que no són les millors, li dic perquè
personalment, perquè això sí que és motiu per agrair-li.

Però també li diré consellera que el que esperava el meu
grup parlamentari, i per això vàrem demanar la compareixença,
tal com li vaig dir quan li vaig fer la pregunta oral en el Ple,
sobre la situació, vistes les notícies que apareixien en els
mitjans de comunicació, esmentades inicialment pel sindicat
de pilots SEPLA, i llavors pel sindicat mèdic SIMEBAL i pel
Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears SATSE, el que
esperàvem era la seva compareixença per voluntat pròpia, és
a dir, la seva iniciativa en aquest sentit, perquè enteníem que
no es donava la suficient informació per tenir aquest grup
parlamentari tenir la informació i la documentació per no
haver de demanar una compareixença, i evidentment perquè
enteníem que no era suficient la informació que es traslladava
als ciutadans, a la societat i molt especialment als treballadors
i treballadores del Servei de Salut de les Illes Balears, tal i
com alguns, o algunes notícies esmenten que hi ha hagut
queixes, que hi ha hagut fins i tot posicionaments a l’hora de

no prestar, o no incorporar-se a uns serveis de trasllat aeri i,
per tant, enteníem que era prou important aquesta informació
perquè vostè comparegués. 

Ja li vàrem dir des del meu grup parlamentari, i entenem,
a més a més, que és una actuació que hauria de sortir de
l’equip de govern, igual que ho varen fer quan la intoxicació,
que segons quines situacions és millor comparèixer perquè
puguem fer aquesta interacció i donar projecció d’aquesta
informació.

Per tant, tampoc no entraré en una anàlisi del procediment
de contractació, el procediment administratiu, ho ha fet un
altre grup parlamentari, jo em centraré en les conseqüències
d’aquest evident incompliment del contracte, que és un
incompliment per una empresa privada que va licitar i que ha
tengut unes conseqüències; conseqüències que no em
preocupen i crec que no és un motiu de preocupació que es
pugui retornar la qüestió econòmica i interessos de demora
del perjudici de l’incompliment, com qualsevol procediment
administratiu, hi ha una Agència Tributària que ja s’encarregarà
d’aquest tema, i una sanció, fins i  tot tal vegada una
inhabilitació per incompliment de temes de seguretat, perquè
té un procediment en el tema de seguretat aèria molt paral·lel
en aquest tema, per tant, no entraré aquí.

Sí li tornaré a fer esment que quan nosaltres hem demanat
una compareixença i paral·lelament hem demanat, o li fem una
pregunta al Ple i li demanam una documentació, jo sé que hi ha
un termini fins que li arriba al seu gabinet la documentació,
però és que ens facilita molt la tasca poder venir vostè aquí i
nosaltres fer-li unes preguntes que tenguem aquesta
documentació. Com que no la tenc, no faré  suposicions,
esperarem la documentació i esper que no hagi de tornar fer
una altra pregunta en el Ple.

Miri, consellera, li diré què ens preocupa, no tan sols ens
preocupa que es presta un servei de la comunitat autònoma
anunciant als usuaris públics, als usuaris pacients, als
familiars, al personal sanitari i als treballadors pilots de les
naus que no és el que s’havia anunciat. I ja li dic que agraïm i
ens congratulam que en aquesta comunitat autònoma tenguem,
segons el contracte anunciat, un servei molt millor, per una
cosa bàsica, no parl ni de l’antiguitat de l’aeronau ni de
l’equipament, dos pilots i un helicòpter. Jo no som sanitari,
però jo puj amb un metge i amb un pilot a un helicòpter que
només n’hi ha un, no vull fer suposicions, però les poden fer,
ara en tendrà dos. Per tant, entenc jo que els treballadors quan
vagin a pujar: diguin, me n’han promès dos, en veurem un. Les
condicions del contracte, eh!, i anunciat pel SAMU 061.

Per tant, no només hi ha un incompliment sinó que hi ha
una certa incertesa i preocupació, i tal vegada no s’havia
plantejada abans, no tenc cap dubte que es presta amb seguretat
perquè es presta com a mínim igual o millor que s’ha prestat
amb les aeronaus abans, d’acord?

Però si entraré en les conseqüències, d’ençà la pregunta
que li vàrem fer en el Ple, avui ens trobam una comissió de
seguiment que han pactat l’ib-salut i sindicats, on dues entitats
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alienes a la comissió de seguiment del contracte hi participen,
SATSE i SIMEBAL, curiós, això diu..., tenim informació pels
mitjans de comunicació, no tenc una altra informació. Una
auditoria que se li demana sobre aquesta empresa en
l’operativitat, insistesc, tenc la informació, tenc aquí diferents
retalls, no li treure cartellets, consellera, però ens hem
assabentat per la informació que tenim, mitjans de
comunicació, eh!, Diari d’Eivissa, El Mundo i la premsa de
Navegación Aérea, no em digui ara vostè què és, però tenc el
nom per aquí, d’acord?, i comunicats, entre cometes, entre
representants de SIMEBAL, de SATSE i de SEPI, no els vull
qüestionar. 

Vostè, contesti’m si hi ha aquesta comissió i quin debat
han fet per les reunions que vostè pugui haver tengut o el
representant de SAMU 061 o la direcció de l’ib-salut si li han
traslladat qualque informació respecte d’això.

I una cosa que sí em preocupa i que depenent de la situació
la resposta que ens pugui donar, evidentment, per
responsabilitat, el meu grup parlamentari haurà de prendre una
decisió o una petició, els sindicats li han demanat a principis
d’aquest mes la dimissió d’un alt càrrec de la conselleria, del
gabinet de la conselleria, el director del SAMU 061, per tres
motius, i això és un..., diguéssim és la meva pregunta i la meva
petició d’informació aquí a la seva compareixença, em consta
que el director del SAMU 061, el Sr. Bellver, per mor de la
manca de capacitat en la gestió del contracte -això diuen, eh!-,
en el plec de condicions, per no resoldre els fets denunciats
per ells mesos abans pels treballadors sobre el tema de
seguretat que va provocar que haguessin d’anar a recursos
humans i a l’alta direcció, entenc jo al director de l’ib-salut,
insistesc, cometes, dels mitjans de comunicació, declaracions
dels sindicats; i de deslleialtat per part del gerent al capdavant
del personal sanitari quant a les peticions no ateses del
personal sanitari medicalitzat a les aeronaus, és a dir, els que
pugen, entenc jo, a les aeronaus.

Són qüestions que ens preocupen i que sí que entenc jo que
és motiu que li demanem en aquesta compareixença.

I jo crec que vostè ja sap, consellera, la nostra línia, no de
lleialtat institucional, que crec que està més que demostrada,
sinó que no venim a fer alarmisme ni molt manco, però són
prou importants i no han tengut, o no ens ha arribat, una
resposta sobre aquesta situació.

Insistesc, la petició de responsabilitat d’un alt càrrec del
Servei de Salut, crec que és prou important.

El fet que hi hagi una comissió de seguiment, reiter un poc
la informació i les preguntes que li deman que ens contesti.

El fet que hi hagi personal sanitari, metges i infermers que
s’han negat a pujar en segons quins moments als helicòpters
en el desplaçament d’Eivissa a Mallorca o d’Eivissa cap una
altra..., entenc jo que cap a Mallorca, i si és ver que ha passat
així, i quins motius s’han al·legat.

I si es va contestar, si es va realitzar el protocol de trasllats
nocturns que el personal li va demanar al director gerent del
061 prou mesos abans, quan es varen assabentar que aquestes
aeronaus no tenien el servei instrumental.

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit ja la meitat del seu temps, l’inform.
Pot contestar, si vol, la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És cert que en dos minuts
i mig en el ple és molt difícil donar tota la informació a les
dues preguntes formulades pels dos grups, pel Partit Popular
i per vostès mateixos.

Vostè començava dient-me la compareixença voluntària.
Fa quatre anys que..., o sigui he estat a l’anterior legislatura i
és cert que no hi ha molts de diputats aquí que repeteixin, però
li puc assegurar que no només de voluntària, sinó de qualsevol
sol·licitud d’informació, de compareixença, sempre aquesta
conselleria ha contestat a tot, a qualsevol requeriment.

La legislatura 2011-2015 li puc assegurar que no va ser
així, el conseller ni apareixia ni es contestaven les preguntes
escrites ni tan sols. No és el nostre estil, nosaltres
contestarem, vendrem i acudirem cada una de les vegades que
siguin necessàries i no ens amagam; és a dir, que..., el que sí
succeeix, jo de vegades ho dic un poc en to de broma, no?,
però m’ho va dir una vegada una persona que duia gestionant a
salut molt de temps, i això és quasi..., no té res a veure, i és
que si un s’imagina, o sigui, no només el que passa en aquest
moment sinó que un s’imagina el que pot passar a un sistema
sanitari on tenim els hospitals que tenim, la població que
atenem, els centres de salut que tenim, només imaginar
segurament passa en aquests moments, no només és que ens
ho imaginem, és que passa en aquests moments. És a dir,
passen moltíssimes coses cada dia, que jo, ja li dic, encantada
de poder venir.

Seguiments de contractes en tenim... cents de contractes,
puc venir cada setmana a explicar el seguiment d’un. Jo crec
que l’important, i ho torn repetir i ho repetiré les vegades que
siguin necessàries, és que el servei s’ha prestat amb les
màximes condicions de seguretat i de qualitat, i això crec que
és imprescindible repetir-ho les vegades que siguin
necessàries. 

Jo, Sr. Diputat, no puc fer valoracions de la premsa, del
que diu un periodista que, amb tota legitimitat, escriu el que
considera que ha d’escriure, i no ho faré, no comentaré els
escrits de la premsa. El que li  puc dir és que a mi m’han
assegurat, per tant, jo  assegur que cap professional no s’ha
negat a pujar a una nau, a una aeronau, ni avió ni helicòpter, en
cap moment durant tot aquest temps. S’han fet més de 700
trasllats, i ja li dic, alguns en condicions difícils per la situació
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crítica del pacient i la quantitat de material a traslladar, però
cap professional no s’ha negat a pujar.

Això no vol dir, això no vol dir que els sindicats puguin
tenir legítimes demandes i les traslladin, i aquí li començ a
contestar una de les seves qüestions. Hi ha una comissió..., els
sindicats quan demanen reunions aquest govern sempre atén,
vull dir, hem fet del diàleg i de la participació uns dels eixos
de la passada i d’aquesta legislatura. És a dir, si un sindicat
demana cita, els atenem, els atenem; és cert que tal vegada si
em demanen cita a mi directament per una qüestió molt
tècnica com aquesta, doncs, entenc que no som la persona més
recomanable per poder donar aquesta informació, la tenen els
tècnics, però al Servei de Salut si no setmanalment hi ha
reunions, jo diria, setmanalment amb diferents sindicats per
diferents motius, no només temes laborals.

És cert que els sindicats varen demanar una reunió formal
amb el Servei de Salut i s’han produït reunions, s’han
produït..., parlar, o sigui, no només en forma de reunions sinó
també parlant per telèfon i donant resposta a les sol·licituds
que ells consideraven. Quan els professionals manifesten unes
preocupacions tractam de donar resposta, perquè de vegades
simplement és una preocupació, es tracta de donar resposta. 

Pensi que aquestes tripulacions, aquests professionals
sanitaris del 061 volen habitualment, tenen una llarga
experiència, perquè a una persona que comença a fer feina al
061 no se li assigna un trasllat d’un pacient crític, és a dir, hi
va personal molt qualificat i molt format. Llavors, aquests
professionals han volat fins al nou contracte sempre amb un
sol pilot d’helicòpter, perquè no volava en multipilot l’anterior
empresa, això era una necessitat afegida, o sigui, perdó, una
clàusula afegida, i per tant és el que li dic, o sigui, s’intenta
donar sempre resposta, sempre que la tenim, als sindicats.

Després, en relació amb..., el que sí li puc i els puc dir és
que hem contractat una auditoria externa per fer un seguiment
precisament a causa de la complexitat del contracte, un auditor
extern per poder fer un seguiment i una valoració i donar
suport també a totes les decisions que s’estan prenent en
aquests moments. 

I la tercera qüestió que vostè em comentava, la dimissió
del gerent del 061, miri, jo crec sincerament que els gerents,
i en aquest cas el gerent del 061, han de garantir que els plecs
dels contractes tenguin el millor equipament, les millors
condicions, la millor electromedicina, que això és una de les
funcions del gerent del 061. Per altra banda, assegurar les
condicions de seguretat i de qualitat. Jo li deia per exemple
que les noves incubadores, que ja són a l’ambulància
pediàtrica, ja els ancoratges dels avions i dels helicòpters ja
estan preparats i ja estan acreditats per transportar aquest tipus
d’incubadores. Aquesta és l’altra feina, és a dir, la màxima
seguretat per a tothom, una altra feina del gerent del 061. I
després la tercera feina, evidentment, quan es fa un seguiment
de contracte, és fer els requeriments oportuns a l’empresa,
que així s’ha fet i així consta també per escrit, i denunciar en
el cas que hi hagi retards o..., denunciar aquests retards, i això

també s’ha fet. Per tant consider que l’actuació del gerent del
061 i de tot el seu equip ha estat correcta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vol prosseguir amb la primera intervenció? Idò
té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Li deman que em
contesti, per favor, si el protocol que es va demanar al gerent,
que li van demanar els treballadors dels sindicats, es va
complir, dels vols nocturns, sí o no; simplement si es va
complir aquest protocol que se li demanava, de revisió  del
protocol.

Si s’ha creat una comissió de seguiment d’aquest
contracte, no la interlocució. Jo  sé, evidentment avui ho
sabem per la premsa, per les seves compareixences, per les
seves preguntes, que s’ha reunit, és una... gestiona política
social, és lògic que tengui reunions habituals i telefonades, i
em consta a més que els representants dels sindicats, pel que
representen, per la seva responsabilitat, vostè hi parla i hi té
una línia oberta. No ho he qüestionat ni ho qüestionaré, però
necessit saber si realment s’ha creat una comissió de
seguiment del compliment del contracte, i aquesta comissió,
tal com han esmentat i anuncia el mateix ib-salut dia 2 o dia 3
de novembre, està constituïda per representants de SIMEBAL,
per representants de SATSE i per representants de l’ib-salut.

Necessit saber i crec que és molt, molt important, ja no
per un incompliment de contracte sinó per una qüestió de quan
s’executarà el servei que es presta. El SEPLA adverteix que la
formació dels pilots per a aquests dos tipus de modalitats, per
la qual cosa encara fa uns dies encara no estaven operatius els
dos contractes, les dues habilitacions; què durarà?, segons
SEPLA són molts de mesos, per tant enguany no estaran
formats. Saber si vostè la informació del compromís de la
formació i de la certificació que ha de donar qualcú del
ministeri o qualcú d’Aviació Civil que diu que sí ja estan
formats, no només és “he fet el curs”, sinó si a més a més
estan autoritzats com a tals. Insistesc, la revista especialitzada
d’aviació digital és la que ho esmenta.

És ver que li van demanar el cessament del gerent del
SAMU 061 els sindicats?, perquè evidentment no qüestionaré
un periodista, però tampoc no la qüestionaré a vostè si em
contesta. Si em diu sí, m’orienta cap a una valoració; si em diu
no també m’orienta cap a una altra. Li he esmentat tres motius
que segons els sindicats li varen demanar la responsabilitat del
gerent del SAMU 061; jo vull saber si a vostè , tal com
s’anuncia per part dels sindicats SIMEBAL i SATSE, se li ha
registrat una sol·licitud de dimissió perquè se li va traslladar
a ell, no sé si a una comissió, particularment o com, i va dir
que no dimitiria. 

Necessit que em contesti aquesta informació, consellera.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gràcies. El protocol està fet, el protocol està fet. La
comissió de seguiment està creada; no m’he expressat bé, li
volia dir que està creada amb els sindicats, però a més a més
hi ha una auditoria externa, és a dir, hi ha per una banda la
comissió amb els sindicats, però també una auditoria externa.

Després els pilots estan acreditats, perquè també hi ha...,
també s’han traslladat pilots d’altres bandes, és a dir, la
seguretat està garantida perquè quan han de volar en les
condicions que siguin tothom està acreditat: l’aeronau,
l’empresa, els pilots..., tot està en perfectes condicions, tot
està en perfectes condicions. 

I vostè em demana també el tema del cessament del gerent.
A mi no em... No, no, no; no, no. Sí, els sindicats, sí, perdoni,
m’estic expressant un poc espessa, deu ser la gastroenteritis.
Els sindicats varen demanar verbalment a la reunió, a la
primera reunió que hi va haver; a mi per escrit no m’ha arribat
cap sol·licitud de cessament del gerent del 061.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vol prosseguir amb el primer torn o...?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, sí perquè crec que és important interactuar en aquest
cas d’aquesta informació que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Jo deia la formació dels pilots segons el plec de
condicions, l’habilitació en multipilot, que és una formació
que han de tenir, i la formació per volar en aquelles
condicions, deia això. Evidentment...

Li ho torn dir, consellera, jo no he qüestionat la seguretat
aèria en cap moment, perquè com a mínim s’està funcionant
com abans, vull pensar que no s’ha qüestionat abans. Per tant
no... I a més, ja que ha apuntat vostè a la part pediàtrica, li vull
dir que en aquesta comunitat autònoma ens podem congratular
de tenir un servei de suport avançat pediàtric amb una
ambulància, la qual cosa també és una..., i a més que està
vinculat al transport, també aprofit per dir-li-ho, i li diré tot el
que consideri que hagi de dir en positiu, però necessitam saber
una informació que ara per ara és cabdal i d’actualitat als
mitjans de comunicació, i si jo tengués més informació aquí

escrita, com li hem demanat, m’hagués estalviat per ventura
una quarta part de les preguntes que li he fet.

Jo sí em pronunciaré en la proposició no de llei de l’altre
dia, perquè al Grup Parlamentari Popular veig que li ha insistit
bastant. Nosaltres hi vàrem donar suport, hi vàrem donar
suport perquè no podem votar en contra de qualcú que demani
el compliment d’un contracte; també vàrem traslladar que ens
pareixia absurd presentar-la en aquests terminis, però no
entenc que la rebutjaren la resta, perquè és més productiu, és
més suma, ho dic perquè ja que s’ha manifestat nosaltres hi
vàrem votar en contra, i com que som aquí li dic que nosaltres
vàrem votar en contra. Tanta sort, tanta sort, i tanta sort que
sabem que també complirà vostè el contracte, perquè si no
tendria una responsabilitat no només política, i els serveis
jurídics de la comunitat autònoma, però bé, hi vàrem donar
suport.

També li diré , i aprofit el parèntesi, que altres grups no
varen donar suport a la petició de compareixença de
consellers, cosa que ens alarma més que aquesta altra cosa,
ahir un cas que no ve a conte, però també li dic que és la
funció d’aquesta comissió, de qualsevol comissió, demanar la
compareixença perquè ens facilita molt la labor. Si jo demà
faig una roda de premsa aquí a fora tenint una informació i dic
tot el contrari vostè  em dirà, miri..., em podrà dir el que
vulgui, però sobretot em podrà dir irresponsable i mentider; si
no tenim la compareixença dels consellers hem d’especular
amb els mitjans de comunicació i amb les declaracions dels
sindicats, i ho dic entre cometes, però no la puc qüestionar.
Vostè es reunirà amb ells, jo  em puc reunir amb ells la
setmana que ve i demanar si és ver el que han dit o no. Per això
li faig aquestes preguntes més precises.

Ens diuen que presentaran per escrit la sol·licitud de
dimissió del gerent del 061. Aquí hi ha motius que per a mi
són bastant importants perquè doni vostè  una resposta a
aquesta petició, que supòs que la formalitzarà verbalment o
per escrit quan la hi presenti de manera més formal. Jo quan
un sindicat com SIMEBAL i SATSE per telèfon verbalment li
demanen..., aquest nivell de sindicats, d’agents socials, l i
demanen que cessi o la dimissió del director, crec que és prou
important; crec que si l’han de registrar possiblement tirin
enrere i no ho facin, però vostè ha de contestar, de manera
formal o no; és un procediment diferent, és un document
públic que li poden demanar o no, però és prou important. Per
tant li demana, consellera, en el cas que els sindicats la
responsabilitat política d’un alt càrrec de la seva conselleria,
pel que li he esmentat abans segons diuen, que no sé si li
presentaran l’escrit, vostè considerarà la dimissió del...?,
evidentment la considerarà, vostè cessarà el seu alt càrrec?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, li resta un minut. Sra. Consellera?
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Bé, Sr. Diputat, jo no faré suposicions, primer crec que els
sindicats a molts de moments el seu nivell de demanda és el
que és en qüestions concretes, en qüestions àmplies i
nosaltres donam resposta a les seves peticions, positiva o
negativa; jo no puc fer suposicions d’un tema que no ens ha
arribat per escrit i que si s’ha plantejat verbalment també hi ha
hagut uns interlocutors que han expressat crec que els
mateixos motius que jo li he pogut donar. Per tant, crec que no
es pot banalitzar en aquest cas la responsabilitat dels gerents
d’aquesta comunitat autònoma; és a dir, els fets, si es
produeixen seran els que seran i es prendran les decisions que
es considerin oportunes en el moment que es presentin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vol prosseguir?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, finalitzaré el meu temps presidenta, gràcies.
Consellera, jo l’únic que li deman, i com a grup parlamentari
li exigeix, és que, ho formalitzin o no, vostè contesti als
sindicats per no haver-li de demanar nosaltres sobre els
motius pels quals li varen dir, personalment o telefònicament
o verbalment el motiu de qüestionar l’alt càrrec, perquè crec
que és important, per la reparació, per la reorientació que se’n
pugui fer o per assumir la responsabilitat.

Nosaltres aquí no li  demanarem ara mateix cap tipus de
responsabilitat d’un alt càrrec seu, però si farem seguiment
que vostè doni resposta, si li demanen això que realment han
anunciat que farien, els tres motius, jo li he esmentat abans,
pels quals qüestionaven que fos el responsable davant el
SAMU 061, pel que suposa el servei del SAMU 061.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Gómez?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Efectivament, Sr. Gómez, jo crec que... no és que ho
cregui, és que la majoria d’acords presos a la passada
legislatura varen ser per unanimitat, amb tots els sindicats; és
a dir, el grau de participació i de consens que hi ha amb els
sindicats d’aquesta comunitat autònoma, entre els sindicats i
l’administració, jo crec que és molt ample. I per a nosaltres és
importantíssim, perquè ells traslladen les sol·licituds, les
peticions o l’estat de tots e ls professionals, per tant, és tan
important que no deixam de donar resposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, ara, al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies a la consellera i al seu
equip per comparèixer avui davant nosaltres. És cert que venim
d’una història molt fosca en el nostre país amb la gestió dels
contractes de serveis públics i de vegades un podria pensar que
les coses es fan com es feien abans, i avui tenim l’oportunitat
precisament de desfer aquestes creences, estereotips o
prejudicis que es puguin haver generat, i donar les
explicacions oportunes.

Evidentment, des d’Unides Podem ens preocupa, i molt, el
bon ús dels serveis públics, dels doblers que s’hi inverteixen
i dels serveis, i especialment d’aquest servei del transport
interilles urgent, perquè és un servei essencial, com bé s’ha dit
en aquesta comissió, per una qüestió no només sanitària, sinó
també d’equitat entre illes; evidentment no es trasllada cap
tipus de malalt si es pot atendre a la seva illa.

Això genera tota una sèrie de perjudicis i d’angoixa tant als
pacients com a les seves famílies i hem de garantir que aquest
servei sigui d’una qualitat adequada, com bé mereix la nostra
ciutadania.

Respecte d’aquesta qüestió sí que és cert que s’ha generat
prou inquietud i a totes les taules avui hi ha notícies de premsa
relatives a aquesta qüestió, però també m’agradaria ressaltar
que és feina dels diputats i diputades no fer només política de
despatx, sinó de parlar amb la gent i baixar als carrers i parlar
amb els professionals. Evidentment, aquesta comissió de
seguiment del contracte entre ib-salut, SATSE i SIMEBAL, si
es demana a qualsevol professional és coneguda i es donen les
explicacions.

Jo li voldria demanar, en relació amb aquesta comissió de
seguiment, si s’ha adoptat qualque tipus de cronograma o pla
de funcionament per poder fer aquesta negociació i explicació
per part de la conselleria amb els diferents actors implicats,
aquesta seria una de les preguntes.

Evidentment, hem de reconèixer l’alt nivell de qualitat dels
i de les professionals dedicades al transport sanitari urgent a
les nostres illes, ja s’ha comentat, i no entraré en més
qüestions.

Sí que voldríem demanar, algunes de les preguntes ja han
estat contestades, evidentment queda clar, i vostè així ens ho
ha confirmat, que els vols s’han fet, i li vull tornar demanar
perquè ho pugui tornar remarcar i confirmar en aquesta
comissió, que els vols tots i cadascun s’han fet amb les
màximes condicions de seguretat, tant per als professionals,
com per als pacients que eren desplaçats.

Arriba el mal temps, tendrem dies de pluja, hi haurà manco
hores de llum i també hauríem de garantir que en els terminis
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més curts possibles es donin aquestes acreditacions i es faci
aquest pla de seguiment; en aquest sentit, li voldria demanar:
quines mesures adoptarà la conselleria per garantir el
compliment del contracte, quines mesures es posaran en
marxa?

Podem començar amb aquestes i després seguiré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Diputada. De fet, vostè mateixa té
experiència en vols i trasllats  amb aquestes aeronaus i en
aquest sentit és important recalcar que la seguretat dels
professionals evidentment també és imprescindible, i els
mateixos professionals també demanen unes condicions
determinades, per això formen tanta part en l’elaboració dels
plecs del contracte, per això se’ls escolta tant, per poder donar
resposta a les qüestions.

En relació amb la comissió de seguiment, es va fer una
primera comissió de seguiment on es varen prendre uns
acords, li he de dir que després hi va haver uns canvis, que va
ser el tancament de l’aeroport d’Eivissa, a partir del 4 de
novembre, els vespres, que va fer modificar algun d’aquests
acords. I bé, es va tornar reunir aquesta comissió de
seguiment.

I de qualque manera sempre hi cap la possibilitat que, a
petició de qualsevol dels sindicats, doncs es donarà resposta,
es convocarà la comissió per donar resposta. És més, fins i tot
citam els sindicats que no ens han demanat opinió o
participació fins ara però que pensam que la seva visió pot ser
també important.

Quant a les mesures per garantir el compliment, és cert
que és un servei essencial i amb molt pocs proveïdors i és
molt delicat, és un tema molt delicat perquè no podem canviar
d’empresa d’un dia per l’altre, no és possible tècnicament. Per
tant, garantir el compliment doncs ha de ser des del primer
dia, i és cert que l’empresa des del principi ha demostrat, ha
aportat amb els requeriments que se’ls ha fet, doncs han
aportat material, informació, pilots, acreditacions; llavors
s’incorporen a mesura que passa el temps o al llarg del temps
totes aquestes acreditacions. En el moment que volen o en el
moment que es fa qualsevol trasllat es fa amb aquestes
garanties.

Com els deia, no es vola amb IR habitualment, o sigui el 90
i molt per cent de vols es produeixen en mode visual, sempre,
en els helicòpters, i sempre hi ha dos pilots el vespre que
estan acreditats per volar en mode visual nocturn. Per tant,
crec que hem de valorar l’esforç que es fa des de
l’administració per poder oferir unes millors condicions, unes
aeronaus més noves, unes millors condicions per a tots, per a

tots els que participen en els trasllats, que, al final són molts
de professionals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín, vol prosseguir amb el primer torn?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí. Voldria demanar a la consellera si tenen constància que
s’hagi retornat qualque vol a l’illa de sortida perquè hi hagi
hagut qualque tipus de problema amb aquest vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

No em consta que hagi retornar cap vol en cap cas; sí que
hi va haver dos dies de mal temps on el comandant va decidir
que havia d’esperar que passàs el mal temps i es va retardar.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

I com a darrera pregunta d’aquest primer torn, reservaré
una mica de temps per al segon, si de cas, li voldria demanar
si des de l’ib-salut es plantegen una possible internalització
del servei, ben igual que es va fer amb el servei d’ambulàncies
fa un temps. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

La veritat és que la imaginació del Servei de Salut és quasi
il·limitada i la seva resiliència també, crec que la capacitat que
tenen d’assumir... de resiliència... davant l’adversitat fer front
a les situacions crec que és quasi il·limitada, i estic quasi
segura que se’ls ha passat pel cap, el que passa és que imagino
que deu ser un tema molt, molt complex.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, efectivament és un tema complex, tot el que té a veure
amb el transport sanitari és molt complicat. En qualsevol cas,
és cert que davant situacions on hi ha molt poques empreses
que poden oferir el servei, com aquestes, en certa mesura el
Servei de Salut de tota Espanya, no només el nostre, en certa
mesura venen a ser en part ostatges i captius d’aquest tipus
d’empreses.
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Així que, per la nostra part, donar tot el suport a un
possible horitzó on s’encaminàs cap a una internalització
d’aquest servei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Jo no em vull imaginar la complexitat del tema, perquè els
puc assegurar que la internalització del transport terrestre
urgent ja ha estat un tema molt, molt complex; que estam
essent el focus a tota Espanya de com s’ha pogut arribar a
internalitzar el transport urgent, ha estat complex, però també
és cert que li don la raó que els resultats són molt millors, les
ambulàncies es troben molt més operatives, els trasllats es fan
amb menys temps, som la comunitat autònoma que té un índex
de ressuscitació major de tota Espanya, extrahospitalària, és
a dir que els nostres professionals treuen aturades que a altres
llocs d’Espanya no és així, i amb molta diferència a més.

És cert que ofereix unes garanties de seguretat màxima el
transport terrestre urgent; el nostre compromís és valorar la
internalització del programat i ja li dic, em poden espantar
qualsevol dia amb una proposta, però és molt complex.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín ha exhaurit cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

És tot per ara, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò prosseguim amb el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, benvinguda, i a
la resta del seu equip. Primer de tot agrair-los tota la
seqüència dels fets que ens ha fet, datats des de l’any passat,
des del 2018 fins al dia d’avui, i la previsió que hi ha fins al
final d’any, i agrair-li també, evidentment, la compareixença
que ha estat ràpida, com és una característica en vostè, no com
en altres ocasions, en altres legislatures on ja s’ha esmentat
que hi ha hagut consellers o conselleres que no han
comparegut fins que el tema ha estat prescrit per l’opinió
pública.

S’ha esmentat que aquest tema que és objecte avui de la
seva compareixença ha rebut moltes preguntes escrites,
sol·licituds de documentació, la mateixa compareixença, una
proposició no de llei i també generarà, segurament, més

preguntes amb sol·licitud de resposta escrita i més
sol·licituds de documentació. S’ha comentat també que és una
llàstima, qualque grup ha comentat que és una llàstima que no
s’hagi encara tramès la sol·licitud de documentació de segons
quin tema, que hagués pogut estalviar preguntes, però, a més,
crec que és important dir-ho, les sol·licituds de documentació
han de seguir un procediment amb unes garanties i que això,
evidentment, provoca un retard. I evidentment, es podria
emprar la tàctica del Partit Popular, que era la de “venguin
vostès a la conselleria i ho mirin”, que era el que feien a la
legislatura en què ells governaren.

La primera pregunta que li volia demanar és... vostè ha fet
esment de l’ambulància pediàtrica, la incubadora, i la meva
pregunta és: quins dispositius s’han introduït per millorar el
transport pediàtric urgent?

També és una reiteració d’una pregunta que ja s’ha fet, que
això és el que té intervenir en quart lloc, però vostè ha
esmentat que el servei es presta, i a mi m’agradaria que així es
ratifiqués una altra vegada, el servei es presta, sí o no? Si es fa
amb una seguretat garantida i evidentment una seguretat
personal i per als pacients, i si aquest servei està garantit per
a ahir, per a avui i per a demà.

També ha comentat vostè que la Gerència del 061 ha
reclamat cinc vegades a l’empresa per incompliment de
contracte i que hi ha un expedient informatiu obert i que,
evidentment, es troba en mans dels serveis jurídics.

També vostè ens ha dit que és un servei, evidentment, molt
essencial, essencial per a aquestes illes i que hi ha poques
empreses que presten aquests serveis, si no ho he entès
malament, crec que vostè fins i tot ha dit que dues empreses,
segons té constància, són les que podrien prestar aquests
serveis, i demanar-li si és així, si ho he entès bé.

Després també, és una reflexió més que res, que creiem
tots... que volem que aquest tema acabi bé, evidentment ens
trobam davant un servei essencial, hi ha un problema, s’ha
evidenciat, tenim un problema, i és una reflexió que de
vegades la contractació pública doncs no hi acaba d’arribar,
aquest pot ser un; evidentment, una previsió per part de
l’empresa de poder fer tota una sèrie de tasques que són
impossibles tècnicament i d’altres, de vegades ens hem trobat
problemes de dependència tecnològica que han acabat a uns
jutjats i al cap de tres o quatre anys evidentment l’acusat ha
estat exculpat. Però crec que és una reflexió per part de
tothom que tot això acabi bé, es faci bé, és un desig.

Per tant, crec que som tots aquí, i supòs que vostès els
primers, per intentar que aquest servei es continuï prestant
amb unes condicions que ara veiem que són complicades.

El Partit  Popular ens ha retret una proposició no de llei
que vàrem presentar la setmana passada, la mateixa diputada
del Partit Popular ha dit, bé, no sé per què, si vostès ja
l’acompleixen, si la conselleria ja acompleix el que dèiem, per
què hi varen votar en contra? Doncs precisament per això. I
vostè després ha dit que el tema era el 2019, el problema era
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el 2019; doncs, evidentment, si presentam proposicions no de
llei per a temes que ja es fan i que es presten, creiem que no
té massa sentit, a no ser que apuntin a qualque cosa més, però
era molt específica, dos punts que ja s’acomplien.

No, idò ho ha dit vostè, repassi després el Diari de
Sessions, després, vostè ha especificat el 2019, no, ja no
discutesc ara amb vostè, jo discutesc amb la consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, no entaulem un diàleg ara...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vinga, això mateix, és per a la compareixença de la
consellera.

Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No, no, la compareixença, vostè ha fet referència a una
proposició no de llei i jo faig una referència a una proposició
no de llei que afecta aquesta compareixença.

Aquesta compareixença, bé, s’hagués pogut fer a
posteriori a la PNL, s’hagués pogut fer a posteriori perquè
sabíem perfectament que hi havia aquesta compareixença i
s’ha de fer la reflexió que evidentment aquesta proposició no
de llei hagués pogut ser transaccionada, i jo li diré, miri, va
tenir vostè una transacció  in voce meva, molt clara, retiri
aquesta PNL, escoltem la consellera, que segur que
compareixerà amb rapidesa, i després ja farem les PNL que
trobin.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Presidenta, per favor, no em pot interpel·lar...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

I segurament aquesta PNL hagués estat molt més rica.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., som a una compareixença, jo no l’he interpel·lat en cap
moment, no em pot interpel·lar.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

A vostè qualcú li ha donat la paraula? Té la paraula vostè?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pensau-ho, a veure...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vostè fa referència a la proposició no de llei i nosaltres
contestam a proposicions no de llei...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No, és que vostè no em pot interpel·lar, es llegeixi el
Reglament, no em pot interpel·lar, no em pot interpel·lar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Jo, Sra. Consellera, li explic aquesta proposició no de llei
en què consistia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, prosseguim amb el debat...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

..., és a dir, en res, absolutament en res.

LA SRA. PRESIDENTA:

..., prosseguim amb el debat, per favor, sense interrupcions i
ens cenyim a l’objecte de la compareixença.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí. Aquesta proposició no de llei, per tant, consistia en
això, jo crec que ara serà un bon moment perquè tots els grups
puguem fer altres iniciatives, sol·licituds de documentació i
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita, una vegada
haver-la escoltada, perquè les coses han canviat prou.

També se’ns va retreure, o se’ns va insinuar, ho dic perquè
és important una cosa que ha dit, que hi podia haver un
possible tracte de favor d’aquests grups parlamentaris amb una
empresa que és evidentment la que ha guanyat el concurs, la
que presta el servei. Això és el que... Jo, és clar, si vostè em
confirma que només n’hi ha dues, podria pensar que el Partit
Popular, que és qui va fer aquesta acusació, per ventura té un
tracte de favor amb l’altra empresa.

Després el Partit Popular crec que ha demanat a la
consellera quan s’acomplirà aquest contracte. Jo vostè crec
que vostè  ha dit, és important, que es troba en mans dels
serveis jurídics, i això sí que és un prec i li deman que actuï
amb diligència com a consellera, si està en mans dels serveis
jurídics, està en mans dels serveis jurídics. Per tant, s’actuï
com està previst i crec que és una recomanació simplement,
és important quan està en mans dels serveis jurídics es
respectin els serveis jurídics.
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Després també li volia demanar, crec que ho ha dit vostè en
dues ocasions, però m’agradaria tornar-ho sentir, si algú s’ha
negat a pujar a qualque aeronau com s’ha afirmat avui mateix.

Després també, l’atenció als sindicats, que crec que avui ha
quedat ben palès, crec que queda palès que la conselleria, tant
la consellera com altres càrrecs, altres funcionaris, han
mantingut informats i han tengut contactes amb els sindicats,
però fa una setmana aquí es deia exactament el contrari, ho
hem pogut veure a diferents mitjans de comunicació, però és
reiterar-li, demanar-li si aquests espais de diàleg amb els
sindicats, vostè ja ho ha dit, però m’agradaria tornar-se sentir,
que efectivament s’han produït.

I Sra. Presidenta, per part meva cap pregunta més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ferrà. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Em
demanava el tema del transport pediàtric urgent, tenim la sort
en aquesta comunitat autònoma de ser la segona comunitat
autònoma que té una ambulància específica per al trasllat
pediàtric, que està equipada i que s’activa en el moment que hi
ha un trasllat. La majoria de trasllats es poden produir dins
l’illa de Mallorca, però també hi ha trasllats que s’han d’anar
a cercar infants que són a Eivissa, a Menorca, o dur infants de
Mallorca a la península, també habitualment a Barcelona. I per
tant, és un tema important perquè cada un dels aparells que
estan en aquella ambulància, han d’estar acreditats per les
aeronaus també. De fet, crec recordar que un dels retards que
hi va haver va ser per un dels encoratges de l’avió de Menorca,
que es va solucionar poc després, però sí que un s’adona de la
dificultat i de la magnitud de cada una de les certificacions que
requereixen les aeronaus.

Després, la garantia de seguretat. La garantia de seguretat
jo crec que no ha d’estar manifesta per la consellera o pels
directius, també el sindicat de pilots SEPLA ho ha dit, ens ho
ha dit a nosaltres, però també està recollit així en els mitjans
de comunicació i tenim una Agència de Seguretat Aèria,
AESA, que és qui determina les normes i som a un país molt
segur per volar. Per tant, màximes garanties de seguretat.

Efectivament, jo ahir demanava si no hi ha més empreses,
hi ha petites empreses que tal vegada poden fer qualque
trasllat, però amb aquest volum de trasllats adjudicar a
comunitats autònomes que precisen de molts trasllats per
raons geogràfiques, només hi ha aquestes dues empreses aquí
que operen. Segurament a nivell internacional n’hi ha d’altres,
però a Espanya hi ha aquestes dues empreses.

Ningú no s’ha negat a pujar a un avió ni a un helicòpter,
ningú.

I l’atenció als sindicats com comentàvem, escoltam totes
les peticions que venguin d’on venguin i donam resposta en la
mesura del possible, en el Parlament, als sindicats, als
particulars, tenim lleis de transparència i per a nosaltres és una
prioritat oferir tota la informació. Jo crec que, com veuen, els
he explicat tot el que sé, si no els he dit més és perquè no sé
més. Però crec que he intentat donar resposta a totes les
qüestions que s’han formulat durant la compareixença,
intentant esbrinar absolutament tot des del principi de
l’adjudicació del contracte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Ferrà vol continuar amb el seu primer torn?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Quin temps em queda, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, ha exhaurit 8 minuts i 33 segons.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

D’acord, idò em reservaré per a una segona intervenció, si
escau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Durán?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per al·lusions, l’article 81 del Reglament, volia contestar
al diputat de MÉS, al Sr. Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, li...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

L’al·lusió és “la diputada del Partit Popular”, ho ha repetit
un parell de vegades, la diputada del Partit Popular i fins i tot
m’ha fet una acusació directe , per intervenció meva de la
passada setmana.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, li donaré un temps màxim de 3 minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, just per
aclarir, just per aclarir, estam en temps de compareixença,
crec que el meu to ha estat totalment adequat.

El que vull, com a diputada del Partit Popular és defensar
els interessos, i crec que ha quedat prou clar, dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, tant quant a compliment de
contracte, perquè aquest contracte es paga amb els doblers de
les butxaques de tots els ciutadans, de tots, no d’un partit en
concret, ni d’un partit polític, ni d’un govern en concret, sinó
amb els doblers de tots, i sobretot també preocupats pel tema
de la seguretat que ha sortit, perquè hem de dir, com hem
explicat aquí, que s’ha denunciat per part dels sindicats, tant
des del SEPLA, com també dels sindicats metges i
d’infermeria, tots els sindicats s’han queixat d’aquest servei,
que no s’acompleix amb aquest servei.

La setmana passada, Sra. Consellera, vaig ser molt
escrupolosa amb una PNL que l’únic que cercava era el
compliment d’un contracte i és vera que no vaig entrar en
profunditat, perquè cada vegada que entres en profunditat quant
a qüestions tècniques del B250, helicòpters, o tal, seria molt
més complicat. Si s’hagués volgut arribar a una transaccional,
jo hi estava totalment disposada, no hi havia cap transaccional,
no se’m va proposar cap transaccional. L’únic que em va dir el
Sr. Josep Ferrà és que retiràs la PNL perquè no tenia sentit,
perquè vostè no havia fet la compareixença primer,
consideraven que vostè havia de comparèixer primer.

Jo vaig explicar que per nosaltres la compareixença
s’hagués pogut fer perfectament la setmana passada, però que
vostè la setmana passada no podia, i nosaltres no vàrem tenir
cap problema. Justament la PNL següent que venia era la
nostra i és clar, primer es va veure la PNL que la
compareixença que nosaltres havíem demanat prèviament. Fill
meu, no varen tenir cap culpa!

Però, a més, he demanat la paraula just perquè quedi
claríssim que mai no he acusat de res i, a més, avui també, per
preparar-me aquesta intervenció, avui, avui m’he llegit el Diari
de Sessions de la setmana passada, avui de matí m’ho he llegit,
avui de matí m’ho he llegit, i no vaig acusar de res, vaig dir que
no entenia, a una segona intervenció meva, que els partits
polítics que donen suport al Govern, no donassin suport a un
compliment d’un contracte, que no ho entenia, que no havíem
de defensar cap tipus d’empresa i que havíem d’exigir a
aquesta empresa per què no...

Ara, jo li deman al Sr. Josep Ferrà que, per favor, retiri
qualsevol paraula meva d’acusació, perquè no la vaig fer, vaig
dir hauran d’explicar per què no demanen el compliment del
contracte, perquè no ho entenc, encara ara no ho entenc. A
més, avui vostè ha dit que jo deia que s’acomplia el contracte,
no, el contracte a hores d’ara no s’acompleix i a més la Sra.

Consellera ens acaba de dir que pel que es veu el segon avió
arribarà el desembre, però no sap quan estarà en funcionament,
perquè encara ella no ho sap, només li han dit que arribarà el
desembre.

Per tant, el contracte encara ara no s’acompleix i nosaltres
el que demanàvem eren dues coses: primer, el compliment del
contracte, i dos, el tema de les sancions i d’exigir les sancions
pertinents, res més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, el seu temps de... ja ha exhaurit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Prosseguim amb el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes Sra.
Consellera, gracias por su comparecencia. Bueno yo creo que
lo que nos centra hoy el debate, o la comparecencia de usted
aquí, es un incumplimiento contractual, no es un tema de
seguridad, no es un tema de derechos de los trabajadores,
estamos hablando aquí de un incumplimiento contractual de
unas cláusulas concretas de los pliegos de este contrato, en
los que se establecía que iban a ser un tipo de aeronaves
determinados, concretamente los B250; que, además, iban a
ser de una antigüedad menor a diez años; que, además, iban a
poder transportar en literas a dos pacientes o a dos usuarios;
que, además, iba a haber incubadoras; que, además, los
helicópteros iban a poder hacer vuelos instrumentales, es
decir, sin... creo que es sin visibilidad. Y eso es todo lo que se
ha incumplido hasta donde yo sé, porque tampoco dispongo de
la documentación más que de lo que se ha hablado aquí en esta
comisión y de lo que hemos podido saber a través de los
medios de comunicación.

Entonces, teniendo en cuenta que la Ley de contratos del
sector público establece cuáles son las consecuencias en caso
de incumplimiento, y la ley es para cumplirla, también cuando
es algo que penaliza al adjudicatario; teniendo en cuenta
también que los pliegos de condiciones de los contratos
establecen las consecuencias en caso de incumplimiento;
teniendo en cuenta que este incumplimiento lleva ya
prolongándose en el tiempo durante casi un año, porque esto
tendría que haber estado en diciembre del 2018, estamos ya en
noviembre, queda un mes; teniendo en cuenta que había otro
licitante que no fue adjudicatario, precisamente por no poder
competir con estas cosas que ahora está incumpliendo el que
fue adjudicatario; teniendo en cuenta todo esto, a mí me
gustaría saber ¿por qué todavía a día de hoy no se ha iniciado
un procedimiento sancionador contra la empresa
adjudicataria?

 



126 SALUT / Núm. 9 / 6 de novembre de 2019 

Usted me dice que usted no..., yo entiendo, ¿eh?, yo no soy
jurídica, esto está en manos de los servicios jurídicos, pero,
¿un año? O sea, ¿necesitan un año, un servicio de contratación,
unos servicios jurídicos de toda una conselleria o de un
Servicio de Salud de las Illes Balears para iniciar un
procedimiento sancionador? Porque, a ver, ya no es solamente
por el agravio contra la empresa que no ha sido adjudicataria... 

Por cierto, para que luego no me digan los señores de
MÉS que a mí me da igual quién es el adjudicatario, yo no
estoy aquí defendiendo a una empresa u a otra, estoy hablando
precisamente de la que ha sido adjudicataria porque es la que
está incumpliendo, la otra no puede incumplir porque no se le
adjudicó el contrato, no es por ningún tipo de interés especial
en una o en otra.

Además quiero decir que yo he tenido en mis manos
expedientes de contratación que por muchísimo menos se ha
resuelto el contrato y se han quedado sin la garantía definitiva
los adjudicatarios, y en cosas mucho menos graves. Estamos
hablando...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, un poquet de silenci.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Estamos hablando de un contrato millonario, un contrato
de 25 millones de euros. Entonces, creo que esto es
suficientemente serio como para que ya los servicios
jurídicos, el servicio de contratación oportuno, pues haya
tomado cartas en el asunto.

No entiendo por qué esta demora, no lo  entiendo. Me
podría contestar, por favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, algunas de las cosas que
ha dicho no son así, los helicópteros pueden hacer vuelos
instrumentales, las incubadoras no están en el helicóptero,
sino que se transportan, y el material está, o sea, los
helicópteros que se entregaron en diciembre del año pasado
están perfectamente equipados, o sea, dotados con mucha más
tecnología de la que disponían en el anterior contrato.

Se ha iniciado, lo he explicado, se ha iniciado un..., hay un
inicio de expediente, se abre un expediente en el momento en
el que hay el primer retraso de cualquiera de los temas.

Usted me dice que ha tenido contratos y tal, mi formación
es distinta, entonces sabrá usted qué significa resolver el
contrato, que yo sepa significa dejar sin servicio , dejar sin
servicio, y bueno, a partir de ahí pues todo lo que pueda

suponer, todo lo que pueda suponer, pero usted en esto sabe
más que yo.

Yo lo único que le digo es que, como creo que tengo que...
la obligación, ¿no?, de..., no es mi función el hacer
valoraciones jurídicas sobre los contratos, pues tenemos unos
departamentos jurídicos, un departamento jurídico que está
trabajando en el tema y estoy segura que se van a tomar las
medidas oportunas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consellera, cuando se resuelve el contrato no
necesariamente se tiene que dejar sin servicio, se puede
resolver y se puede obligar al adjudicatario a continuar el
contrato hasta que se adjudique a la nueva empresa. Se lo digo
por si no lo sabía, como usted a veces me ha dicho a mí que
estudie, pues también se lo digo yo ahora, que estudie usted
también.

Mire, yo creo que las cosas no se resuelven, esta cosa en
concreto, este problema que tenemos hoy no se resuelve en
una comisión con los sindicatos, que me parece estupendo que
hayan convocado ustedes a los sindicatos y que les hayan
llevado allí a explicarles cualquier tipo de duda, sugerencia o
denuncia que ellos tengan, pero es que esto no es un tema
sindical, no es un tema de derechos laborales.

Quiero decir, sí, podrá afectar evidentemente como todo,
todo afecta a los trabajadores, pero es que la resolución de
este problema pasa por aplicar la Ley de contratos, no por
negociar nada con los sindicatos, porque por mucho que usted
quiera negociar... Ahora imaginemos que todos los sindicatos
se ponen de acuerdo en que ya les va bien, en que este servicio
va bien así como está y que no hay que hacer nada, bueno, pues
no se puede porque la Ley de contratos está por encima de
todo esto, el pliego de cláusulas administrativas y técnicas de
los contratos está por encima de cualquier negociación que se
pueda querer hacer y porque para eso está la Ley de contratos,
y para eso está para dar unas garantías a las personas que se
presentan a una contratación pública porque es que si al final
yo me presento a una contratación pública, a una licitación, se
lo dan a otra persona porque ofrece mayores garantías o un
contrato mejor y luego incumple, pues entonces ya me dirá
usted para qué sirve la Ley de contratos y todo el
procedimiento de contratación pública.

Entonces a mí es lo que me está llamando más la atención
de todo esto, el hecho de que no se esté..., ya digo, puede ser
una resolución del contrato o también puede ser la imposición
de sanciones. Está prevista la imposición de sanciones en la
legislación en caso de que se incumpla, en función del precio
del contrato, hay unos porcentajes y se le puede exigir al
adjudicatario que pague eso, incluso si no lo paga, pues para
eso está el aval de la garantía definitiva para poder ejecutarlo
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si fuera insolvente o si de repente no paga estas sanciones,
¿no?

Entonces, yo todo esto es lo que todavía no... no me ha
aclarado, si me dice usted que se ha iniciado un expediente
sancionador, ¿me podría decir en qué fecha se inició y en qué
fase está este expediente... de la instrucción del mismo, cómo
se está tramitando?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Pues se está tramitando. Antes he contestado a la diputada
del Partido Popular que desde el primer requerimiento que se
hizo el 28 de enero se han hecho otros requerimientos y
algunos de estos requerimientos han derivado en el inicio de
un expediente, y se está trabajando en ese expediente que
derivará o no en sanción, como usted decía.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bueno, entonces al final yo la conclusión que saco de aquí
es que aquel anuncio que ustedes hicieron a bombo y platillo
en la prensa, de que íbamos a contar con unos aviones mucho
más modernos y, bueno, más potentes y con mayores garantías
y prestaciones, pues al final se está incumpliendo. No sé si en
caso de que se tenga que resolver finalmente este contrato por
incumplimiento flagrante del contratista y tuvieran que licitar
un nuevo contrato para que se lleve a término el servicio que
se está solicitando, no sé si se están ustedes planteando, pues,
eliminar esos requisitos o cambiar de alguna forma las
condiciones para que se pueda llevar a término de una forma
legal, o si pretenden ustedes continuar con este plan que
tenían de tener este tipo de servicio, visto que hoy por hoy
parece que no hay ninguna empresa en España, o al menos así
nos lo están transmitiendo, porque parece ser que solamente
hay dos empresas, según he podido oír en esta misma
comisión hace un instante por la representante de Podemos,
solamente hay dos empresas en España que están capacitadas
para dar este servicio y parece ser que ninguna de las dos pues
está ofreciéndolo realmente así como está pensado y como
ustedes anunciaron que se iba a hacer.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Es que ha hecho una afirmación y no sé muy bien cuál es
la pregunta. En cualquier caso, las aeronaves se han ido
incorporando, los helicópteros están desde el año pasado,
desde el 2018. Se están incorporando, todas las mejoras
previstas se están incorporando.

Y es cierto  y ya he admitido un retraso en la
incorporación, que es evidente, y también he admitido en el
Pleno, hoy no lo hemos comentado, pero quizás sí, el tiempo
que se le ha... que ha solicitado la empresa o que se le ha
otorgado por parte de la administración, pues parece que es un
tiempo insuficiente. En estos momentos los pliegos de
contratos, cuando se trata de poner nuevas aeronaves en
marcha, prevén un año, no dos meses y medio; entonces, eso
es cierto que es un período que parece corto para todas las
acreditaciones que se tienen que producir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

También se ha comentado que ha habido escritos de
denuncias del sindicato SEPLA y del licitante que no obtuvo
la adjudicación, al menos esto son noticias que han aparecido
en prensa o declaraciones de representantes de esta empresa,
de Habock, como se pronuncie, bueno, ¿han contestado
ustedes a estos escritos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Sí, como hemos dicho, hay una comisión formada por tres
sindicatos y pueden incorporarse otros sindicatos si así lo
solicitan. Por lo tanto, estamos en permanente contacto con
los sindicatos, pero parecía que usted no estaba muy a favor de
los sindicatos, diciendo que los sindicatos..., bueno, ya sé que
como ustedes y su partido están en contra de todo, de los
sindicatos, de la Constitución, de las mujeres, de las
autonomías y de todo, pero ha empezado diciendo que no
entendía el tema de los sindicatos; entonces, ya he dado por
hecho que estaba en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consellera, yo lo que le he dicho es que esto no es
tema de materia laboral, ahora bien, si el sindicato SEPLA está
denunciando que las aeronaves no están cumpliendo con los
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requisitos que decían los pliegos de las cláusulas
administrativas, es muy diferente a lo que usted me ha dicho
ahora, ¿eh?, yo creo que aquí estamos hablando de un tema
muy concreto que es la adjudicación de este contrato y su
incumplimiento, y no estamos hablando de otros temas.
Entonces, me gustaría, si es posible, centrar su comparecencia
en el tema que nos ocupa.

Yo le he preguntado también por el otro licitador...,
perdón, sí, el otro licitador, que era Habock que también han
hecho declaraciones en prensa diciendo que han presentado un
escrito de denuncia. ¿Han presentado algún tipo de
requerimiento previo a la vía judicial?

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

La otra empresa ha presentado diferentes cartas de
solicitud de información, además del recurso que fue
desestimado por el TARC.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Han calculado ustedes el coste que le puede suponer a la
Conselleria de Salud si este tema se judicializa y al final acaba
declarándose que el concurso o que el contrato debería
haberse resuelto y no se ha hecho o que deberían haberse
adjudicado al otro licitante los costes en cuanto a costas, en
cuanto a intereses, etc.?

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Como le  he dicho, el TARC desestimó el recurso de la
otra empresa, que el tribunal desestimó el recurso que puso la
otra empresa. Por tanto, en estos momentos no hay recurso
pendiente.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Se refiere usted al Tribunal de Contrataciones en sede
administrativa? ¿Sabe si se va a impugnar esta resolución en
vía judicial?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Hay ya un contencioso, pues sí, hay un contencioso, hay un
contencioso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, per a la seva informació ha exhaurit 8 minuts i
40 segons. Vol prosseguir amb el primer torn?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, me voy a reservar para el siguiente.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Passam idò al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. És que no la veia. Gràcies,
companya. Diputada no importa s’assegui així, però si es pot
retirar cap al seu company de taula, moltes gràcies. 

Consellera, gràcies per la compareixença, gràcies a l’equip
també per acompanyar-nos. S’han dit moltíssimes coses, crec
que fem voltes en bucle sobre una sèrie de temes molt
concrets, però a mi me...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? Estamos en bucle todos, no usted, señora.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, no entrem en un diàleg entre diputats i
diputades, centrem-nos. Vinga, per favor.

LA SRA. PONS I SALOM:

No, però..., bé, tornaré a començar. Gràcies, consellera.
Gràcies, senyora companya diputada. Gràcies a l’equip de la
consellera per ser aquí, esper que es millori de la seva salut. 

No crec que acabi exhaurint el meu temps perquè estam en
bucle en una sèrie  de qüestions que s’han reiterat i s’han
contestat, tots els diputats no només un grup concret, que de
vegades ve i de vegades no, però dit això facem la pregunta que
jo volia fer. 

Crec que el quid de la qüestió i la preocupació màxima que
hem de tenir és una de les coses que vostè ha dit, que a
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Espanya hi ha dues empreses únicament... -Sra. Presidenta, és
que m’interrompen tot el temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, quan un company diputat intervé
demanaria a tothom silenci, avui em du molta feina poder
procedir al debat amb un bon funcionament. Us demanaria, per
favor, que no em féssiu més cridar l’atenció.

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Continuo. Crec que
la gran preocupació que té aquesta conselleria i que supòs que
té és que hi ha dues empreses a Espanya exclusivament que es
dediquen a això. Jo crec que això a mi, com a diputada i com
a ciutadana, és el que més em preocupa, de qualque manera
vostès podrien rescindir el contracte, però és que no tenen pla
B; això és el que a mi em preocupa màximament.

Vostè ho ha dit d’una manera subtil, però a mi m’agradaria
saber què passa? Una ja l’hem eliminada; una altra, no s’ha
complert el contracte, què passa? Què es pot fer, no? Ho dic
en positiu, però crec que aquesta deu ser la màxima
preocupació que tenen en aquest moment. Per tant, aquest
incompliment de qualque manera els té agafats, no? Aquesta
seria la primera pregunta que li voldria fer.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 

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

Quan es tracta d’un servei essencial és cert que no és el
mateix, no és el mateix. Nosaltres, aquesta comunitat
autònoma és la primera que rescindeix un contracte d’una
empresa pública de la comunitat autònoma i crec que de tota
Espanya, si no vaig errada, no ho sé, no, crec que n’hi ha
qualcuna, sí, n’hi ha qualcuna més, però molt poques
comunitats autònomes han fet rescissions de contracte.
Nosaltres, davant reiterats incompliments del contracte de
neteja de Son Llàtzer es va decidir rescindir el contracte, però,
és clar, normalment són reiterats incompliments. 

Són situacions delicades sobretot quan, evidentment, un...,
els plecs diuen, els plecs tècnics del contracte que són els que
marca la llei diuen el que diuen, però després també hi ha
l’actitud de l’empresa, que si un veu que van complint amb
retard, però van incorporant tots els materials i  intenten
justificar que el retard és per mor d’una sèrie de coses, doncs,
l’actitud és una, que si aquest incompliment o aquesta situació
es produeix des del principi, que no tenguéssim ni els
helicòpters nous... és a dir, és clar, els expedients tenen
diferents sancions i si es rescindeix un contracte doncs llavors
entram en una declaració d’emergència, perquè és un servei
essencial. 

Continuaria la mateixa empresa, però amb una condició,
que m’ha explicat la Sra. Ribas, que sí que és coneguda de la
matèria, sense contracte, sense contracte. Això vol dir que
l’empresa pot posar les condicions que considera.

Llavors, és cert que, a veure, mentre es veu una actitud
positiva de l’empresa d’anar solucionant tots els requeriments
que se li fan, doncs, evidentment el servei es continua donant
i també, com he dit abans, tant el SEPLA també hi ha
manifestacions, que no li he dit a la Sra. Ribas, també hi ha
manifestacions del SEPLA dient que les condicions són de
màxima seguretat de qualsevol vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, li faré la pregunta
d’una altra manera, si hi hagués una tercera empresa en aquests
moments es plantejarien rescindir el contracte amb l’empresa
actual per contractar-ne una tercera que ho pogués fer millor?
És a dir, de qualque manera, si vostès no tenen altra empresa
perquè no n’hi ha, no se si m’explic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 

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

Jo és el que els he volgut dir abans, és a dir, nosaltres
tenim, per una banda, garantir el servei i garantir les
condicions de seguretat i, per una altra banda, un contracte
amb una empresa que s’ha de fer un seguiment. En el moment
que es fa el primer requeriment el mes de gener per un motiu
determinat, el que sigui, ja es fa un seguiment del contracte,
però jo no puc avançar què diran els serveis jurídics. És a dir
que si hi ha o no incompliment, si hi hagués incompliment, si
l’empresa pot justificar l’incompliment o no, ho desconec, i
després quines serien les sancions, que també és cert que
estan estipulades en el contracte. És a dir, hi ha una sèrie de
sancions que estan estipulades i que, per tant, correspon als
serveis jurídics dictaminar quin tipus de sanció s’ha de posar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, però, en cas que
això passi, tenim un pla C? Aquesta és la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Sempre hi ha un pla C, sempre, en salut sempre.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí? Segur, no?

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

Segur. 

LA SRA. PONS I SALOM:

D’acord, idò ens quedam més tranquils. Perdó, presidenta,
puc continuar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, segueixi.

LA SRA. PONS I SALOM:

Molt bé. Han parlat de seguretat també, consellera, pel que
fa a aquests trasllats, vostè ha parlat d’una seguretat màxima
pel que fa al transport sanitari, però vull saber si aquesta
seguretat màxima, ha parlat de situacions crítiques que s’han
viscut en alguns vols, amb alguns pacients, etc., si aquesta
seguretat màxima també hi és en l’atenció mèdica que hi ha
dins aquests vols que traslladen malalts en situacions molt
greus, entenem que per això se’ls trasllada d’una banda a
l’altra. És a dir, si això també està garantit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies. Sí, per suposat, és a dir, el personal és un personal
altament qualificat i capacitat, per exemple, la unitat de
transport pediàtric, per posar-li un exemple, és pionera en tot
l’Estat espanyol, és a dir, és una sèrie de professionals que una
part de la seva jornada la fan al 061 i l’altra part a cuidats
intensius pediàtrics de l’hospital, i aquests professionals es
dediquen a aquests trasllats.

La veritat és que a mi encara em sorprèn, després de més
de trenta anys d’experiències dins el món de la salut, alguns
dels trasllats que es fan, que són capaços d’anteposar fins i tot
la seva pròpia seguretat, perquè jo..., crec que els vaig explicar
un dels trasllats d’ECMO, de circulació extracorpòria, que es
va fer a Eivissa, el cirurgià cardíac no estava de guàrdia, el cap
de cirurgia cardíaca es va desplaçar amb una infermera
perfusionista, també imprescindible en aquest tipus de tècnica,

es va desplaçar l’ECMO fix perquè no teníem un portàtil per
endur-se en aquell moment, es va desplaçar l’ECMO fix, i
quan varen arribar a l’aeroport el pilot, la torra no donava
permís per enlairar-se, sinó que era... en funció del que el
comandant decidís, i el comandant els ho va dir, els va dir: “jo
crec que podem enlairar-nos, que no hi haurà cap problema,
però els ho he de demanar”, i tothom va decidir volar aquell
dia.

I jo crec que gràcies a això, i se’m posa la pell de gallina,
gràcies a això hi ha una persona viva en aquests moments, el
desenllaç podria haver estat molt diferent, no?

En situació d’emergència el personal sanitari en general
actua de manera quasi inconscient, immediat, anteposant fins
i tot la seva pròpia seguretat i això sempre és així.

Ja els dic, els indicadors que tenim també d’atenció extra
hospitalària són dels millors d’Espanya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Consellera, també li voldria demanar si en aquest plec de
condicions que es fa, perquè ho desconec, a aquestes
empreses a les quals s’adjudica aquest servei de transport aeri
medicalitzat, si vostès tenen en compte els accidentes que ha
tengut la companyia i si aquesta companyia n’ha tengut molts
o pocs. No vull entrar dins el morbo, però sí saber fins a quin
punt quan parlam de seguretat màxima si bé, si la seva... el seu
historial, el seu passat, perquè hem mirat un poc, i així mateix
n’hi ha hagut alguns d’accidents, no?, que han tingut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies. El cert és que..., supòs que les condicions
tècniques són moltíssimes, desconec si aquest criteri es té en
compte o no, però si... per memòria històrica són empreses
que habitualment no tenen accidents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, faré ara en aquest primer torn una doble darrera
pregunta. En cas que li entràs, ha dit que no li havia entrat
encara la petició de dimissió d’aquest alt càrrec de la seva
conselleria, primer, si la podria acceptar, ja sé  que és un
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futurible, però sobretot el que li vull demanar és si creu que
una dimissió d’aquest alt càrrec podria solucionar el problema
que tenim en aquests moments de retard o del que sigui
d’aquesta empresa adjudicatària.

I després, si és cert, no sé si s’ha dit o si m’he perdut, que
aquestes dues empreses que ara hi ha actualment és d’una
escissió d’una empresa original que era única i que es varen
barallar i que per això tal vegada també hi ha hagut una mica de
litigi. És curiositat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 

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

Sí, em consta que hi havia una sola empresa i hi va haver
una escissió i també consta, pel que veiem, que en cadascun
dels contractes que es guanyen en una comunitat autònoma o
en una altra, l’altra empresa hi posa un recurs, o sigui, és una
tònica habitual.

Quant a la dimissió de l’alt càrrec, és cert que s’exigeixen
i es demanen responsabilitats, i jo tenc la darrera màxima
responsabilitat sempre en qualsevol qüestió de salut. I jo crec
que és oportuna la seva visió de la pregunta perquè és cert que
habitualment no sol solucionar, sinó que és una assumpció de
responsabilitat, no?, que en funció de la gravetat dels incidents
els directius i els polítics hem d’assumir una sèrie de
responsabilitats.

Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

No, si a mi no..., ai, perdó,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada, pot parlar.

LA SRA. PONS I SALOM:

... no em sembla bé ni malament que es presenti la dimissió,
que s’accepti, és més, són responsabilitats polítiques que per
suposat entenem que s’han d’assumir, estava arribant a
l’extrem de si se solucionarà o no aquest problema. 

De moment, res més, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per al seu coneixement, ha exhaurit 4 minuts i 21 segons.

Prosseguim ara, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera i el seu
equip, per ser aquí, la Sra. Pons ja ho ha dit, som dins un bucle
i no entraré en aquest bucle.

Jo sí que voldria recordar que és gràcies a aquest govern en
la passada legislatura que tenim un avió ambulància 24 hores
al dia, perquè abans eren 12, i a partir del 2016 varen ser 24
hores al dia.

Vostè sap que des de MÉS per Menorca vam pressionar en
aquest tema i sempre hem estat molt agraïts a aquest govern
que, finalment, s’adonés de la importància que tenguéssim un
avió 24 hores, no només les hores diürnes quan anava bé. Crec
que és important recordar també açò, i més com a un servei
essencial, que tots ens omplim la boca aquí dient que és un
servei essencial, i tant que ho és!, i  tant que ho és en un
territori fragmentat com el nostre!

Jo crec que respecte dels incompliments de contracte...,
jo entenc que els serveis jurídics de vegades poden ser cauts
perquè de vegades esperen veure d’on vénen aquests
incompliments realment, no?, si són incompliments interns,
de l’empresa, externs..., llavors crec que hem de deixar una
mica que sigui el servei jurídic qui ho valori, però jo havia dit
que no entraria en aquest tema, llavors, pasemos página.

Jo tenc una pregunta que sí m’interessa: es pot donar cap
situació en la qual un pacient no pugui ser traslladat, Sra.
Consellera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Consellera.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Abans vostè ha fet referència a
l’avió 24 hores i és cert que és una de les fites que dóna
seguretat a tots els ciutadans de Menorca i que ho varen
valorar molt positivament. De la mateixa manera, un tema del
qual tampoc no he parlat i del que podríem parlar molt és la
quantitat de serveis que s’han implementat a totes les illes i
que permeten que no hi hagi tants de trasllats i, de fet,
comparant, perquè és una dada que he volgut mirar, comparant
l’any passat i enguany, de l’1 de gener al 31 d’agost s’han fet
100 trasllats manco global a les Illes.

Això vol dir que tenim radioteràpia, tenim gangli
sentinella, tenim cirurgia pediàtrica a Menorca, tenim una
sèrie de tècniques d’oftalmologia que es desplaçaven els
pacients aquí a Mallorca; s’han incrementat moltíssim els
serveis de Formentera i també s’han reforçat molt tots els
serveis d’urgències dels hospitals, i parlam de vegades de
situacions urgents i  és molt important que el personal que
tracta les urgències sigui un personal que estigui ben dotat.
Per exemple, només a Eivissa hem calculat uns 19
professionals més el 2019 que en 2015. 
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Ens ha preocupat moltíssim l’equitat i l’accessibilitat i la
primera mesura idò és això, que es facin el nombre de trasllats
menor possible, i ha estat una aposta d’aquest govern.

Vostè em demanava..., l’únic cas en aquests moments que
impedeix un trasllat és el temps, que no estiguin tancats els
aeroports, que no es pugui volar, que no es pugui volar per una
qüestió de seguretat aèria del temps. En qualsevol cas, per
exemple, fins i tot en qüestions de mal temps sempre la
darrera responsabilitat la té el comandant, per exemple, en els
que no són instrumentals, els avions volen en instrumental, els
helicòpters idò el pilot, el comandant és el que té la darrera
paraula a l’hora d’enlairar-se o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, li feia aquesta pregunta precisament perquè se’n
recordarà que a la passada legislatura hi va haver un problema
en un cas d’una obesitat mòrbida, entenc doncs que aquest avió
B250 resol aquest problema i per açò ja tots els pacients es
poden desplaçar, ser traslladats sense cap tipus de problema.

Estic contenta que hagi tret el tema dels trasllats  i  dels
especialistes. Sap que a la passada legislatura vam ser també,
des de MÉS per Menorca, molt cansats en el tema de facilitem
el desplaçament de l’especialista, no del pacient cap als
hospitals, justament mirava una mica l’hemeroteca i notícia de
fa exactament, no ho sé, pocs dies, que per tercer any es
reduïen aquests trasllats. Açò sí que és una mesura d’equitat
per a una comunitat com la nostra realment, facilitar que sigui
l’especialista qui es desplaci, perquè sigui el pacient que pugui
anar al seu hospital directament, perquè no és només el
pacient el que pateix, és l’entorn familiar, és el trasbals que
significa a nivell de vida familiar, de vida laboral i de vida
social.

Jo amb açò acabaré Sra. Consellera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passam idò al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bona tarda diputats i diputades.
Moltes gràcies consellera i al seu equip per ser avui aquí.

La setmana passada tots els grups polítics vam decidir i
acordar que la consellera havia de comparèixer avui aquí per
explicar-nos en quin punt es troba el contracte que té
l’empresa Eliance. Així i tot, vull tornar repetir d’igual manera
que vaig fer la setmana passada durant el debat de la PNL, que
cap partit polític ni ningú ha de crear alarmisme cap els
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes, perquè el servei de

transport medicalitzat sempre ha estat garantit i s’ha realitzat
en plenes condicions de seguretat.

A principis de l’any passat es va licitar el contracte, on
només s’hi varen presentar dues empreses. Com bé ha explicat
la consellera, el que va fer inclinar la balança cap a l’empresa
que actualment ofereix el servei va ser una menor antiguitat de
les aeronaus i una major capacitat tècnica. Recordar-los que
aquest nou contracte ha suposat una millora important quan a
comoditat i  seguretat, tant per als pacients com per a les
tripulacions i no hi ha cap comunitat autònoma amb un
contracte tan estricte com el nostre. Actualment tenim les
aeronaus més modernes de la Unió Europea i és que és un
servei molt essencial i important i on molt poques empreses
poden realitzar aquests vols, com ja s’ha comentat aquí en
diferents debats.

Els helicòpters que funcionen actualment són també dels
més moderns d’Europa, estan regits per la normativa dels vols
d’emergència. Els vols en visuals es poden realitzar sempre,
fins i tot en condicions de mal temps i en darrer terme la
decisió de volar o no recau sempre sobre el pilot.

Si parlem de terminis, la consellera va reconèixer a la
pregunta que li va fer la Sra. Durán, durant el torn de preguntes
del Ple de dia 15 d’octubre, i avui ho ha fet aquí, que van ser
massa optimistes posant dates i que actualment l’empresa
Eliance ja demana com a mínim un any quan opta a altres
contractes on s’han d’incorporar noves aeronaus. Així i tot,
durant tot el temps que les aeronaus han estat operatives,
l’empresa ha volat amb aparells com a mínim amb les
mateixes característiques que tenia l’anterior empresa. 

Volem recordar que l’empresa sempre ha manifestat i així
ho ha dit la consellera, la seva intenció de complir e l
contracte, tot i així se’ls ha obert un expedient encara pendent
de resolució i en tot cas només ens queda esperar la resolució
dels serveis jurídics. Per tant, queda palès que la conselleria
ha treballat en aquest sentit. Si revisen els plecs del contracte,
veuran que actualment gran part del contracte està complert,
o hi estarà abans que acabi l’any.

Per altra banda, des de fa unes setmanes, a les Illes Balears
disposem d’una ambulància pediàtrica, una de les dues que hi
ha a tot l’Estat espanyol i que està equipada amb una
incubadora que pot anar dins els avions o helicòpters. I això és
un molt bon camí d’inici.

Sra. Consellera, voldria fer-li dues preguntes: la primera
va dirigida a unes xifres que ha dit fa uns moments, vostè ha dit
que des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre s’han realitzat 773
trasllats, 101 a Mallorca, 302 a Menorca i 357 a Eivissa, i que
ho hem pogut veure a la premsa, el número de trasllats ha
baixat per tercer any consecutiu, i vostè ha dit que els trasllats
han baixat en 100 vols menys en comparació amb l’anterior
any. Què seguirà fent la Conselleria de Salut i Consum per
seguir reduint aquests trasllats?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Triay. Un poc és el
que parlàvem, l’accessibilitat és fonamental i som a una terra
on la mar Mediterrània ens uneix, però de vegades crea
algunes dificultats i aquestes dificultats s’han de resoldre i
apropar serveis és la forma que hem trobat més adient,
precisament que es desplacin els professionals i no tants
pacients. Que es continuaran desplaçant pacients, és normal,
però, per exemple, doncs quan posem en marxa el
trasplantament hepàtic aquí a l’illa de Mallorca, els pacients
no s’hauran de desplaçar durant mesos a la península. És una
fita que tenim pendent. 

Així, hem posat en marxa la radioteràpia a Eivissa,
Menorca i s’apropen serveis i també es dóna més capacitat de
resolució als hospitals que ja tenim. Crec que és fonamental
la inversió que s’ha fet en aquesta comunitat autònoma, que és
cert que són 410 milions més d’euros que a l’any 2015, també
hem de tenir en compte que la població augmenta any rera any.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. La segona pregunta que li volia fer,
creiem des del nostre grup parlamentari, que és molt
important tant per a nosaltres, com per llevar qualsevol rumor
o por cap els ciutadans i ciutadanes de les nostres illes, i tot
i que ja s’ha contestat, creiem que és important que es torni
repetir perquè quedi clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor silenci! És que ja...

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sra. Durán, vostè no demanava tant el silenci?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Triay prossegueixi.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Hi ha qualque possibilitat que un pacient pugui ser no
traslladat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Bé, el que està clar és que els mitjans estan posats a l’abast
dels ciutadans, els professionals estan disponibles, tenim
pilots acreditats suficients, i, per tant, només es produiria un
no-trasllat, o sigui no traslladar un pacient, en el cas que hi
hagués molt mal temps i l’aeroport estigués tancat, o que no
es pogués garantir la seguretat aèria en el cas de vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Seguim idò, i obrim ara el segon torn
d’intervencions per als grups que encara mantenguin temps.
Per tant, correspon ara al Grup Parlamentari Popular, li resten
3 minuts i 5 segons a la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré no exhaurir el meu
temps i ser el més concreta possible. El que ens preocupa tant
en el moment que vàrem fer la pregunta com ara en aquest
moment, és aclarir tots  e ls temes que teníem pendents,
evidentment som davant un contracte on hi ha un clar
incompliment per part de l’empresa que va ser l’adjudicatària
d’aquest servei, s’ha obert un expedient, s’han donat totes les
explicacions i més.

Nosaltres el que teníem pensat fer era demanar una
auditoria externa, vostè ha dit a la seva intervenció, no sé a
quin altre dels meus companys, que vostès ja l’han demanada,
a mi m’agradaria saber quan han demanat aquesta auditoria,
perquè nosaltres no hem pogut accedir, de fet avui ho he
intentat mirar però no he trobat ni el portal de transparència,
ni res per tenir coneixement que s’havia contractat aquesta
auditoria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Fa pocs dies, fa una setmana, 10 dies aproximadament.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Entenc que encara no s’ha pogut publicar, que no s’ha
publicat ni res, que no se sabia que hi havia aquesta auditoria,
que s’havia contractat...

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

Fa poc temps. Supòs que fa una setmana.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord. Nosaltres creiem que és molt necessària, de fet
nosaltres avui hem anunciat que la demanaríem, creiem que és
molt necessari fer una auditoria externa i una auditoria
externa, que no sé exactament... quan estigui publicat mirarem
exactament quina és l’auditoria que vostès han posat per
contractar o que s’ha contractat directament, perquè no sé de
quin tipus d’auditoria parlam. Nosaltres creiem que ha de tenir
dos vessants: un és el tema evidentment del compliment del
contracte , és a dir, quin ha estat el grau de compliment o
d’incompliment d’aquest determinat contracte. I l’altre és el
tema del compliment de la seguretat, que evidentment ens
preocupa i ens preocupa molt, sobretot, torn repetir, per
evidentment primer de tot els pacients, però després també,
després de les diferents reivindicacions per part de tots els
sindicats afectats pel transport aeri sanitari.

Sí vull dir-li que li  demanarem tot l’expedient complet,
nosaltres sí que volem saber des de quan hi ha aquest
expedient obert, jo entenc que una cosa són els requeriments
puntuals d’informació i l’altra quan ja es veu que hi ha un
determinat incompliment en un moment determinat en el qual
s’obre aquest expedient, ho demanarem.

I just per aclarir perquè supòs que després el Sr. Josep
Ferrà, o els altres companys la voldran interpel·lar i això, i jo
estaré un poc més, però me n’he d’anar. Just dir, estic en el
meu temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, continuï.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., just dir que jo li agraesc que hagi comparegut, només
faltaria, he de dir que és una obligació dels consellers, no en
queda d’altra, segons el nombre de diputats s’ha de decidir,
s’ha d’aprovar per comissió i segons el número de diputats,
segons l’article, per exemple a la nostra compareixença ni tan
sols feia falta. Per tant, tots els consellers, abans també a
l’anterior legislatura, quan es demanava la compareixença
s’havia de comparèixer. I també he de dir-li que evidentment
sempre hem intentat amb la presidenta -jo som la
vicepresidenta de la Mesa, Sra. Consellera, no em veu mai al
meu lloc, sempre som aquí perquè Tania encara està de baixa,
d’aquí a poc em perdran de vista, és a dir que tranquils,
tranquils, d’aquí a poc ja no em tendran aquí, seré allà al meu

lloc, li he de dir que hi ha dues preguntes per fer-li a vostè des
de fa dos mesos i no les hem posades perquè consideràvem
que no l’havíem de fer venir per dues preguntes.

Entenem que vostè és una persona ocupada, com tots els
consellers, però sí que és vera que aquest tema era important
per venir.

La setmana passada, la PNL no pensàvem mai que no
s’aprovàs, sincerament; pensava que se m’oferiria qualque
tipus de transacció, i a un moment determinat, no a la
intervenció de la PNL sinó posteriorment, quan vàrem parlar
d’aquesta compareixença, el que vaig dir és que no entenia per
què no s’havia aprovat i que no entenia què tenien amb aquesta
empresa, perquè el que havien fet era exactament no defensar,
entenia jo, els interessos dels ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

En tot cas, en tot cas, sempre amb un to irònic, perquè mai
no he pensat..., no sé ni què és aquesta empresa, ni sé quines
són les empreses, ni sabia que hi hagués dues empreses,
faltaria més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gràcies, diputada. La veritat és que tenen moltíssima
informació sobre el tema, que això és important, però és cert
que amb tota la informació que podem tenir encara podem
tenir dubtes o dificultats, atès que és un tema molt tècnic. Per
aquest motiu es va encarregar l’auditoria, i  com no pot ser
d’una altra manera ja es revisen les condicions del contracte
i les de seguretat.

I vostè deia que és una obligació, i és cert que és una
obligació, i jo somric perquè no sempre s’ha comparegut,
però ja els ho dic, per la meva part, per la meva banda, sempre
compareixeré pel que necessitin, tant informació oral, escrita,
els dies que vulguin o reunions personals amb mi. Estic a la
seva disposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín. Li resten 10 minuts.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, això que s’aprovin o no
s’aprovin les coses sol passar en funció del que es vota i si no
hi ha un partit únic; aleshores, cap sorpresa quan es presenta
una PNL i no s’aprova, i cap sorpresa quan s’aprova, perquè
s’arriba a un consens dels grups representants.

I sí he de dir, Sra. Presidenta, que la setmana passada sí que
hi va haver tota una sèrie d’aldarulls, que varen fins i tot... fer
que en el Diari de Sessions no es recullin prou les coses que
es varen dir, i em sap greu perquè sí que hi va haver una
al·lusió als partits que som al pacte en relació amb una
possible relació amb aquesta empresa, i  demanaria, si és
possible, que se’ns facilitàs l’àudio, quan es pugui o si és
possible, per poder sentir el que realment es va dir, perquè hi
va haver una al·lusió molt directa que va provocar
l’emprenyadura per la meva part, que té la resposta a la pàgina
106 al final. 

Simplement voldria fer aquest esment, i per acabar agrair
a la consellera i a tot l’equip la seva compareixença avui, i
remarcar la importància d’aquesta auditoria, que, com vostè ja
ha explicat jo no li faré cap pregunta respecte d’això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En relació amb l’al·lusió, vostès ho poden
demanar i la cambra llavors decidirà, i normalment se solen
facilitar per fer les comprovacions que siguin oportunes.

Continuam ara amb el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ferrà. Té 6 minuts i 30 segons.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, només vull
explicar que hagués pogut demanar també, per l’article 88, pel
mateix motiu que se li ha donat, per al·lusions hagués pogut
demanar la paraula i evidentment no ho faré.

I, Sra. Durán, si em permet, sense que em demani una
al·lusió, nosaltres estam tranquils i contents de fer feina amb
vostè, tant si és aquí com si és a l’altra banda de la taula.

Presidenta, perdoni, consellera, gràcies per la seva
assistència i gràcies a tot l’equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Prosseguim amb el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té 6 minuts i 20 segons.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Quería manifestar que para mí, al contrario de lo que se ha
dicho por algunos grupos, esto no ha sido para nada un bucle,
para mí creo que ha sido muy provechosa esta comparecencia

de la consellera. Le agradezco que haya venido, que haya
contestado a nuestras preguntas. Creo que con esta
comparecencia hemos avanzado y hemos obtenido datos
relevantes de la consellera, y, bueno, pues al final creo que la
conclusión que yo sacaría es que han licitado ustedes un
contrato público que era inasumible, porque usted me ha dicho
que, bueno, que quizás en vez de dos meses y medio se les
tendría que haber dado un año, para poder cumplir, etc.

Bueno, yo creo que al final eso sí que deriva en
responsabilidad, porque también es responsabilidad de los
poderes públicos licitar contratos que se ajusten a lo que es
posible cumplir por parte de los adjudicatarios. Entonces, si
usted me dice que sólo  hay dos empresas y una no ofrece
determinadas condiciones en el concurso y la..., sí, era un
procedimiento negociado sin publicidad, si no recuerdo mal,
una ni siquiera las ofrece y la que ofrece esas condiciones
luego no las puede cumplir, está claro  que tal vez deberían
plantearse que lo que ustedes prometieron a los ciudadanos
que iba a ser este servicio pues parece ser que ha sido
imposible de asumir.

Entonces para mí sí que ha sido provechoso y para nada ha
sido un bucle, como se ha comentado por algunos grupos.

En cuanto a lo de la prórroga que hemos dicho,
simplemente quiero aclarar que cuando se resuelve un
contrato por incumplimiento del contratista se le puede
obligar a continuar prestándolo hasta que se adjudica un nuevo
contrato; no es que esté sin contrato, se aplican las mismas
condiciones que ya venían en el contrato, simplemente esto.

Quiero agradecer a la consellera su comparecencia.
Buenas tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Sra. Consellera...

(Se sent una veu de fons que diu: “Sra. Ribas”)

No, li he donat les gràcies i després he dit “senyora...”

(Rialles)

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

La veritat és que estam inspirats avui tots un poc, jo crec.

Bé, gràcies per les seves aportacions. En realitat la
resolució del contracte crec que tampoc no és motiu de debat
en aquests moments, però el que he dit és així, com a mínim
en aquestes situacions, en aquest tipus de contracte i en aquest
tipus de transport.

Crec que és important garantir el transport, crec que també
en aquests moments podem dir que a hores d’ara els vols es
fan amb més seguretat, que estan millor equipades les
aeronaus que volen; que també es despleguen aquestes
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millores extraordinàries ofertes per l’empresa, i també que és
molt important que un auditor extern assessorà també els
serveis jurídics i a nosaltres mateixos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, vol prosseguir? Continuï.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, es otro apunte que se me ha quedado en el tintero.
También creo que es muy interesante conocer que puede haber
posibles consecuencias legales para la conselleria en caso de
que al final prospere esa demanda que se ha interpuesto por el
otro licitador, porque estamos hablando de una cuantía de nada
más y nada menos que 25 millones de euros. Por lo tanto,
animo a que los servicios jurídicos de la conselleria aceleren
en lo posible estos expedientes que tienen abiertos, porque si
hay que tomar algún tipo de medida, no es porque tenga yo una
insignia personal, ni muchísimo menos, contra el
adjudicatario, simplemente es porque yo sé y conozco que es
importante, como todos lo sabemos aquí, el cumplir la
legalidad en ese tipo de procedimientos.

Por tanto al final, si no se cumple con las prescripciones
legales y con lo que dicen los pliegos de condiciones en los
contratos, esto al final trae consecuencias en los tribunales, y
al final quien acaba pagando el pato es la administración
pública y, por supuesto, los contribuyentes, los ciudadanos, en
general, que son los que mantienen esta administración
pública con sus impuestos, y que al final el presupuesto que
sale de la administración pública es el presupuesto de todos
los ciudadanos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gracias por su reflexión, diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, continuam ara amb el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que ha estat un horabaixa
mogut. A mi no em sap greu explicar-me si és que qualcú s’ha
agafat malament les meves paraules. Quan parlava del bucle
em referia, sense acusar ningú, que estàvem voltant al voltant
d’una sèrie de preguntes que han estat contestades per activa

i per passiva, i jo no volia entrar en el bucle, volia dir això, no
volia dir res més, eh?

I bé, la meva bona intenció vagi per endavant i, gràcies,
esperem que tot es resolgui aviat i que aquest pla C no hagi
d’arribar.

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús. Gràcies, Sra.
Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel part del Grup Parlamentari Socialista té  la
paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Consellera i al seu equip,
per ser avui aquí i resoldre tots els dubtes i preguntes creats
davant l’alarmisme que alguns grups han creat en un tema de
tanta importància i  sensibilitat. Esperem que es resolgui de
forma satisfactòria i que el servei es doni amb les màximes
garanties establertes.

Des d’aquí el Grup Parlamentari Socialista vol agrair a tot
el personal que fa possible aquests trasllats.

Res més a afegir, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gràcies a tots per les seves aportacions i, com els dic,
estaré sempre a la seva disposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la
Sra. Patricia Gómez i Picard i dels seus acompanyants. També
volem dir-li que esperam que millori, perquè la setmana que
ve la tornam tenir aquí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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