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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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta. Maria Antònia Sureda substitueix Catalina
Pons.

Compareixença RGE núm. 8049/20, de la consellera
de Salut i  Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard,
sol·licitada, pel procediment d’urgènci a, per una
cinquena part del s di putats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per retre compte de la
participació del Sr. José María Lafuente en l’adquisició
de material sanitari i  les actuacions efectuades per
constatar l qualitat del materi al subministrat per
l’esmentat intermediari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença de la Sra. Consellera de Salut i
Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, amb RGE núm.
8049/2020, sol·licitada pel procediment d’urgència per una
cinquena part dels diputats adscrits al Grup Parlamentari
Popular per donar compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició del material sanitari, i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat
per l’esmentat intermediari.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster i
Culebras, director general del Servei de Salut; Sr. Manuel
Palomino i Chacón, secretari general del Servei de Salut; Sra.
Mar Rosselló i Amengual, directora de l’Àrea de Coordinació
Administrativa.

Per tant, una vegada fetes les presentacions, 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):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
En primer lloc vull agrair a la diputada del Partit Popular el fet
de demanar aquesta compareixença, perquè ens permet aclarir
una sèrie d’actuacions, que crec que és important poder donar
compte. Pensam que el diàleg, la transparència i retre comptes
és una forma de govern del Govern de les Illes Balears, i per
tant ja els dic que estic encantada per tercera vegada de poder
parlar de la situació de la COVID o de la pandèmia que ens ha
assolit o que ens està assolint en aquests darrers mesos.

En primer lloc vull transmetre el condol i un missatge
d’afecte a totes aquelles famílies que han perdut un ésser
estimat a causa del coronavirus, i també en nom del Govern,

una abraçada a totes d’ànim, a totes les persones, sobretot les
que estan ingressades o les que estan afectades per aquesta
malaltia. Gràcies als professionals sanitaris, sociosanitaris i
professionals en general que fan feina dins l’àmbit de la salut
per la seva dedicació, per salvar vides, per acompanyar els
pacients en situacions molt difícils. Gràcies a tots els que
estan fent possible que les Balears es trobin en aquests
moments a punt d’assolir una nova normalitat, e ls
representants de les institucions polítiques, dels consells, dels
ajuntaments, els empresaris, els sindicats, els col·legis
professionals i la ciutadania en general i, per suposat, als
treballadors de la Conselleria de Salut, sobretot a la Direcció
General de Salut Pública, Salut i Consum, perdó, i de la resta
del Govern.

Per començar m’agradaria contextualitzar el moment de la
pandèmia. Sembla, només sembla, i dic que només sembla,
que el pitjor ha passat; no ha estat fàcil per a ningú. La pèrdua
vertaderament irreparable és la de persones que ens han deixat.
No obstant això hi ha hagut molts de sacrificis, començant pel
sacrifici dels empresaris que han hagut de paralitzar la seva
activitat; dels treballadors que han hagut d’acollir-se a un
ERTO; de les persones que han estat mesos sense veure ni
tocar els seus éssers estimats; dels nins, que no han pogut anar
a escolar ni veure els  seus amics; de les persones que han
tengut cura de la gent gran, que han atès els malalts crònics.
Hem vist tant d’esforç i tanta solidaritat que encara avui des de
Salut pensam que, tot i que no ha estat fàcil prendre decisions,
ens hem sentit acompanyats en aquest viatge que tant de bo
mai no s’hagués iniciat.

Ens trobam al final d’una desescalada que hem procurat
que fos el més segura possible, comptant com sempre amb
l’opinió d’experts i tècnics que ens han ajudat a arribar fins
aquí. Hi ha hagut desenes de reunions entre diferents grups i
també un contacte diari amb el Ministeri de Sanitat, que ha
estat exigent en la informació epidemiològica i assistencial
que s’ha traslladat en els successius informes per a la
desescalada, així com informes diaris. Amb el decret de la
presidenta publicat el passat diumenge començam una altra
etapa, en què la comunitat autònoma podrà recuperar a poc a
poc el seu ritme habitual, tenint en compte a més la
idiosincràsia d’aquestes illes.

Durant els propers mesos des de la Conselleria de Salut i
Consum continuarem vigilant per controlar l’epidèmia. Hem
assolit una situació controlada, però el virus continua present.
Hem de caminar amb peus de plom; només els he de dir -
després els donaré la xifra exacta- que aquesta setmana tenim
més nous contagis que la setmana passada. La Direcció
General de Salut Pública i totes les gerències hospitalàries,
Atenció Primària, el 061, estan expectants davant qualsevol
senyal que pugui fer botar l’alarma. La vigilància
epidemiològica es manté i es mantindrà sempre. La
Conselleria de Salut i Consum està de guàrdia les 24 hores del
dia, com des de 7 de febrer, quan tenguérem el primer cas
sospitós. En aquests moments un equip de 150 infermeres i
tècnics en cures auxiliars d’infermeria d’Atenció Primària, en
col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública,
rastregen els contactes dels nous positius per si hi hagués
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algun infectat més i aïllar-lo com més aviat millor. Fem la
prova PCR a tots els pacients que tenen simptomatologia
respiratòria aguda, tot i que els símptomes siguin lleus; cada
dia processam al voltant de 2.000 PCR, tests ràpids i  tests
serològics. Es fan controls sanitaris a ports i a aeroports: se
n’han fet més de 80.000 des de dia 18 de març. A la vegada
estam recuperant l’activitat ordinària del Sistema Públic de
Salut de les Illes Balears: els hospitals públics ja han recuperat
al voltant del 70% de l’activitat habitual i, Atenció Primària,
un 50%. 

Consider, com els deia, que la meva intervenció havia de
començar amb una contextualització de la situació
epidemiològica i assistencial a les Balears. Ara, si m’ho
permeten, respondré una vegada més els dubtes sobre
l’adquisició de material de protecció que ha manifestat el
Grup Parlamentari Popular.

Primer vull fer referència a una situació excepcional. Com
bé és sabut i hem explicat en múltiples ocasions el Servei de
Salut ha hagut de gestionar un procés de compra de material de
protecció en un moment en què la demanda mundial era
extraordinària, i a mercats no habituals per a les Balears. Tot
i les dificultats el Servei de Salut ha estat capaç d’aconseguir
430 tones de material des del mes de març, fer provisió de
material per a aproximadament quatre mesos. I tot això és
gràcies a la feina dels treballadors del Servei de Salut, i s’ha
realitzat una inversió històrica de més de 40 milions d’euros
en uns pocs mesos, amb un control exhaustiu del material, que
passa fins a sis controls de qualitat; amb transparència: hem
publicat tots els contractes, complint la llei. 

Ja he explicat diverses vegades el procés d’adquisició de
material, però ho tornaré a fer, el que es refereix a la
contractació d’emergència. En primer lloc, les compres han
estat fetes complint la legislació vigent. Dia 18 de març el
Consell de Govern va aprovar l’acord pel qual es concretaren
les mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació
pública, com a conseqüència d’allò que es disposa al reial
decret de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19. Abans, dia 13 de març,
s’aprovà l’acord de Consell de Govern pel qual s’aprovà el Pla
de mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi
del coronavirus. 

D’acord amb això darrer, els òrgans de l’Administració de
la comunitat autònoma i dels ens del sector públic
instrumental poden actuar de manera immediata per fer front
a la COVID-19 a l’empara del que es preveu a l’article 120 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. En resum, es pot aplicar la tramitació d’emergència a
tots els contractes que hagi de subscriure l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i el seu sector
públic instrumental per atendre les necessitats derivades de la
protecció de les persones enfront la COVID-19.

Amb la legislació a la mà, el Servei de Salut va procedir. A
mitjans de març el consum de material de protecció es va
multiplicar per 10 en els centres sanitaris, i en cas d’algun
material concret es va arribar a multiplicar gairebé per 100.

Això va succeir a tot Espanya, a tot Europa, i m’atrevesc a dir
que a mitja part del món. Com és lògic els proveïdors
habituals no podien cobrir les necessitats de material, ni aquí
ni enlloc. Per tant el primer que succeeix és que no vàrem
tenir una resposta ràpida ni eficient ni eficaç dels proveïdors
habituals. A això s’ha d’afegir que el Servei de Salut va haver
de subministrar material a altres organismes i entitats, com
consells, residències, ajuntaments, per ajudar a aquesta
adquisició. 

A partir d’aquí el Servei de Salut va haver de recórrer
directament als fabricants, que en aquest cas els fabricants
d’ubiquen a la Xina. A la Xina els fabricants, per llei, no poden
vendre directament als clients estrangers; a vegades demanen
el pagament total de la mercaderia per avançat, un risc que
inicialment no volguérem assumir perquè sabíem que existia
la possibilitat de fer un pagament i que el material no arribàs
mai, com ha succeït a altres comunitats autònomes. Per evitar
fer un pagament a cegues en el primer carregament, des del
Servei de Salut es va plantejar fins i tot la possibilitat d’enviar
uns tècnics a la Xina per verificar la mercaderia abans de fer
el pagament; finalment no va ser així, perquè el país asiàtic va
decretar una quarantena de dues setmanes per als viatgers
estrangers, i això impossibilitava la tornada dels tècnics en el
mateix vol de la mercaderia. Així, doncs, es va contractar una
empresa auditora mallorquina a la Xina per a la verificació del
material que es diu AMS. Anàvem contra rellotge, però
estàvem convençuts que la prioritat era fer arribar material de
protecció als professionals sanitaris. Així em vaig
comprometre amb ells a una carta enviada el mes de març, “és
la nostra responsabilitat”, vaig dir textualment. 

En aquell moment el Servei de Salut, un comprador més
entre els milers que cercaven desesperadament material al
mercat internacional, entrà en contacte amb una sèrie de
distribuïdors que es considerà que eren els més qualificats, els
que oferien més garanties i facilitats de pagament. Fruit de
l’immens esforç dels tècnics i responsables del Servei de
Salut les Balears han rebut fins al moment al voltant de 430
tones de material de protecció per tal de garantir la seguretat
dels professionals sanitaris i sociosanitaris. Perquè es facin
una idea, fins al moment hem rebut 20 milions de mascaretes
quirúrgiques, 2 milions de mascaretes FFP2, 18 milions de
guants de nitril, 282.000 bates quirúrgiques, 388.000 granotes
integrals, 253.000 ulleres, 45.000 pantalles. Els distribuïdors
habituals que ens han ajudat a dur material per protegir des de
la Xina han estat sis: Rayan Holdings, Fanrui, Hartrod
Shanghai Solutions, Asia Manufacter Supply Limited, Tyrval
Import-Export, Injoo Add Valorem. Una vegada passat el
moment més crític -s’ha de passar-, dia 27 d’abril el Servei de
Salut va publicar a la seva web les bases de la crida per a la
selecció d’intermediaris, intermediaris  distribuïdors,
intermediaris per a la importació d’equipaments de protecció
individual. A partir de llavors totes les comandes d’aquest
tipus es fan segons els criteris de selecció que s’estableixen
a les bases. En resum, per una banda els tècnics del Servei de
Salut fan una recerca activa de proveïdors; d’altra banda hi ha
empreses que s’han ofert com a proveïdors i fins i tot
fabricants que entren en contacte amb la Central de Compres. 
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I ara els vull donar també tots els detalls, perquè no hi hagi
cap mena de dubte, de l’assessorament de l’advocada associada
al bufet del Sr. Lafuente. Vull aclarir que ens havíem d’adreçar
a fabricants xinesos perquè els proveïdors habituals, com he
dit, haurien tardat mesos a proporcionar-nos el material. Com
ho vàrem fer? A través de contactes amb la comunitat xinesa
que, per cert, ens va donar material, regalar, material de
protecció al Servei de Salut, coneguérem l’existència d’una
advocada d’origen xinès que ens podia ajudar a vèncer els
entrebancs burocràtics. No ho vàrem pensar, havíem d’actuar
ràpid i amb efectivitat. El Servei de Salut la va localitzar,
aquesta advocada xinesa, gràcies a la mediació d’un directiu,
i li va demanar ajuda urgent. L’advocada, associada al bufet
Lafuente, va mostrar la seva disposició i es va posar a treballar
tot d’una. Ens ha proporcionat assessorament legal, i ha
realitzat diversos tràmits relacionats amb l’exportació i el
transport del material. Les tasques de l’advocada han estat fer
una recerca activa de proveïdors xinesos, establir-hi contacte,
dur a terme els tràmits amb les duanes xineses, revisar els
contractes, gestionar el transport. Aquesta advocada va
realitzar una recerca intensa a petició del Servei de Salut fins
a trobar el distribuïdor xinès Rayan Holdings, situat a Xangai,
i que va mostrar capacitat per subministrar a les Illes Balears
el material necessari.

El Servei de Salut ha tramitat quatre factures fins ara a
favor de l’advocada referents a quatre vols; tres ja han passat
pel Consell de Govern; una altra passarà, si tot va bé, aquest
mateix divendres. Els puc donar detalls, també. El marge que
suposa, quan habitualment està al voltant d’un 6% de l’import
de la factura, a aquesta advocada se li factura per un import
d’un 1,5%. El primer vol va ser el 30 de març, carregat amb 17
tones de material; la factura, IVA inclòs, de l’advocada va ser
al voltant de 20.000 euros; el segon vol va generar una factura
de 19.966 euros; el tercer vol, 19.584 euros; el quart vol,
18.400 euros, en material divers, perquè les tones varien en
funció del tipus de material que es du. Queden dues minutes
més de dos vols que ja s’han produït, material que ja s’ha
entregat, i les factures s’estan tramitant en aquests moments.

Vull que tenguin clar, com ho tenim en aquest govern, que
les compres que s’han realitzat directament al distribuïdor
Rayan Holdings s’ha fet amb la corresponent factura. De tot
s’informa el Consell de Govern, al portal de contractació del
servei públic del Ministeri d’Hisenda -en concret aquí està
penjada la relació de compres que s’ha fet fins al dia 29 de
maig-, al portal de transparència del Govern i a l’Oficina
Anticorrupció. Com vostès saben no hi ha termini ni obligació
per publicar els contractes d’emergència, els publicam
voluntàriament nosaltres. Per tant crec que, més transparència,
impossible.

Per suposat el material de protecció que alguns partits han
posat tant en entredit, de manera crec que irresponsable i que
ha generat de fet preocupació entre els professionals, compta
amb les garanties de qualitat adient. El Servei de Salut
comprova que les fàbriques es trobin validades per l’estat
xinès com a fabricants i com a exportadors; que les fitxes
tècniques dels materials siguin correctes; que el preu dels
productes estigui ajustat al mercat, i amb això hem de dir que

hi ha hagut un elevat increment de preus durant un període i ara
es comença a normalitzar un poc. Els productes han de tenir
els certificats UNE, CEE i, en el cas de producte sanitari, de
l’Agència Espanyola del Medicament -productes sanitaris són
mascaretes quirúrgiques, bates i guants.

Les comprovacions no acaben aquí. Un agent de Duanes
contractat pel Servei de Salut comprova que tot sigui correcte,
aquí, a Balears, un agent de Balears. A la vegada el material
passa una auditoria també a la Xina, amb diferents empreses
auditores, però la que més ha auditat el material de Xina és
SGS, amb base a Anglaterra. Abans de partir cap a Balears
aquest material es fa un control de duana a la Xina, que també
passa una notificació per comprovar que coincideix amb el
que s’ha comprat. Finalment el material torna a ser comprovat
una vegada arriba als magatzems del Servei de Salut.

Ara... i també perquè el grup Ciudadanos, el Sr. Gómez, ens
va demanar també diferents informacions sobre el material
que ha arribat a aquí, o a l’Estat, determinat material, crec que
és un moment en què puc fer-hi una referència, i el que vull dir
és que vàrem bloquejar 80.000 mascaretes FFP2 d’una partida
de 4 milions, i d’aquestes 80.000 immobilitzades 40.000
corresponien a les comprades gràcies a l’assessorament legal
de l’advocada xinesa, i per tant varen ser adquirides a Rayan
Holdings. Després de detectar dubtes entre els professionals
sanitaris es varen immobilitzar per prevenció i es va demanar
una sèrie d’anàlisis independents. Vull deixar constància que
el fabricant va facilitar tots els certificats corresponents i les
anàlisis independents que encarregà el Servei de Salut foren
satisfactòries. Encara així el Servei de Salut va decidir
bloquejar la seva distribució per reforçar la tranquil·litat de tot
el personal sanitari. 

Sempre ho dic i ho continuaré dient: màxima transparència
en tots els processos que fan aquest govern i la Conselleria de
Salut i Consum, amb una obligació que no puc ni vull oblidar:
trobar solucions i conformar estratègies, prendre decisions és
gestionar. Així seguirem fent feina, dialogant amb tots els que
vulguin fer aportacions. Hem de trobar solucions i cercar
sortides, posant sempre la vida al centre de les decisions.

Durant els darrers mesos hem passat per diferents fases
quant a l’adquisició de material de protecció, fins ara ha estat
un poc el procediment el que els he dit molt extraordinari
també per a nosaltres. Primer vàrem haver de fer una compra
d’emergència o compres d’emergència, després ens hem
assegurat que hi hagi estoc per al voltant de quatre mesos, ja
dic que això varia en funció del nombre de casos positius que
tenguem i de l’equipament que ha de dur el personal, cada
vegada és més elevat.

Ara recuperam, ara mateix, recuperam els distribuïdors
nacionals i locals. Hem fet una convocatòria pública per a
nous intermediaris, sí, una convocatòria amb totes les bases i
hem fet un pla de producció local d’equips de protecció
sanitària. En relació a això darrer, 31 empreses de les Illes
Balears s’han mostrat interessades a fabricar material de
protecció, el Servei de Salut es troba en procés de negociació
amb 12 empreses a les quals se’ls demanarà, per començar,
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comandes per valor de més d’1 milió d’euros; en concret, es
negocia l’adquisició de 200.000 mascaretes quirúrgiques,
30.000 bates d’aïllament, més de 10.000 pantalles, 250.000
unitats de solució hidroalcohòlica, mascaretes FFP3, FFP2,
peücs i caputxes de protecció.

Aquest pla representarà que les empreses de Balears es
podran beneficiar també de la inversió en material de
protecció sanitària, seran doblers que quedaran aquí i que
també generaran llocs de feina.

I és que la COVID-19 suposa també un esforç en protecció
per a la salut, entre els mesos de març i abril el Servei de Salut
va invertir més de 45 milions d’euros en contractacions,
compra de material i adequació dels equipaments sanitaris per
mor del coronavirus. Hem calculat que al llarg del 2020 la
COVID suposarà una inversió addicional de més de 200
milions d’euros per la Conselleria de Salut i el Govern de les
Illes Balears, és una clara aposta per la salut dels ciutadans de
les Illes Balears i una aposta per l’enfortiment de la sanitat
pública.

Acab i don les gràcies a tots els professionals del Servei
de Salut els quals han permès que els professionals sanitaris
facin feina amb seguretat. I també don les gràcies als
professionals sanitaris, perquè gràcies a la seva feina es troben
avui en unes condicions de seguretat més adients que a molts
de territoris del seu entorn, del nostre entorn.

I ara ja qued a la seva disposició per a les qüestions que
vulguin plantejar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sr. Gómez? Sra. Sureda, també? Sí, entenc que tothom...
podem continuar.

Entesos. Idò, pel Grup Parlamentari Popular, com a
primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bones tardes a totes, a tots i una salutació especial
per a Tania Marí, la meva companya diputada, Tania Marí, del
Partit Popular, que segueix des d’Eivissa i, a més, que aquesta
intervenció que jo tendré avui aquí, tota la informació que avui
diré doncs l’hem preparada conjuntament perquè era difícil fer
una intervenció d’una compareixença de manera interactiva per
videoconferència. Per tant, jo avui seré la veu, però és una
tasca conjunta amb la diputada Tania Marí, i ho havia de dir.

Sra. Consellera, gràcies per haver-nos donat aquesta
informació, gràcies per haver comparegut avui, nosaltres li
vàrem demanar aquesta compareixença i crèiem que era
necessària. Jo li faré preguntes molt concretes, Sra.
Consellera, i vostè diu que han estat transparents, però, és que,
és clar, parlam d’unes contractacions que s’han fet emparades
en una legislació vigent, en un estat d’emergència, és vera,
però, com jo li vaig aquí a la compareixença i vostè avui ens
ho ha recordat, la Llei de contractació pública, a l’article 120,
contempla que es puguin fer aquest tipus de contractacions
d’emergència. Ara bé, una vegada passat l’estat d’emergència
o el motiu pel qual s’han fet contractacions d’emergència,
doncs s’ha d’acomplir la legislació vigent en tot, quant a preu
just, quant a publicació, quant a transparència i d’altres, i sí
que, evidentment, s’han de contemplar to ta una sèrie de
terminis.

Nosaltres hem fet una investigació sobre aquest tema,
independentment, evidentment, de la investigació que sembla
ser que obrirà l’Oficina Anticorrupció i nosaltres, és clar,
l’única informació, l’únic portal d’informació que tenim és el
Portal de contractació estatal, on nosaltres hem cercat totes
aquestes contractacions. Perquè de la darrera compareixença
que va venir vostè aquí, dia 20, li vàrem demanar una sèrie de
preguntes i vostè ens va contestar que el contacte que varen
tenir amb el despatx del Sr. José María Lafuente, afiliat al
Partit Socialista, havia estat perquè el col·lectiu xinès els
havia dit, a més tenc aquí la transcripció, però m’allargaria
massa, vostè va dir: a través del col·lectiu xinès que ens havien
regalat, més o manco, unes 100 mascaretes, doncs ens varen
dir que hi havia aquesta persona.

Dies després, dia 25 de maig, vàrem saber que el Sr.
Lafuente, a més treu pit d’això ell, n’està molt orgullós, n’està
molt orgullós de la mateixa manera que va ser ell que va dir a
unes càmeres d’IB3, que avui són aquí, també els salut, que va
dir que, gràcies a ell , al seu despatx, havia arribat aquí un
material de la Xina. Bé, doncs ell deia que va ser un directiu,
que jo li havia demanat, a veure si havia estat un directiu o qui
havia fet la cridada, jo vaig ser molt explícita, li vaig demanar:
Sra. Consellera, qui havia fet la cridada. A vostè no li va
agradar molt la meva pregunta, però al final ha resultat que sí,
que és un directiu que havia fet al despatx del Sr. José María
Lafuente, un directiu que ara és un càrrec de confiança
socialista, que va cridar a una persona afiliada socialista i crida
al seu despatx per demanar-li, això sí, tenia un advocada
xinesa, i és vera que la té, perquè a més les factures que fins
ara hem pogut veure al portal de contractació estan en nom
d’aquesta advocada. Però sí que és vera que també sabem que
el Sr. Lafuente ha dit a tota una sèrie de mitjans de
comunicació i a periodistes que encara es troba pendent de
tancar els honoraris del seu despatx, a part d’aquestes minutes
que es passen en nom de l’advocada.

Per tant, jo també li demanaré, entraré després a concretar
quantitats que nosaltres hem cercat aquí, a veure..., perquè
després sembla ser que sí, que jo li vaig demanar a veure si hi
havia un percentatge, hi havia una comissió, i vostè em va dir
que no, que hi havia uns honoraris, ara al final vostè ha dit que
sí, que és una comissió d’un 1,5%. Per tant, es veu que el que
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ha anat sortint als mitjans de comunicació, doncs veiem que és
cert.

Miri, hem vist que hi ha hagut tota una sèrie de falsedats
perquè jo li vaig demanar a veure si hi hauria més factures, a
part dels 40.688, hi havia, quan vàrem tenir la compareixença
el dia 20, hi havia hagut dues factures publicades, amb un total
de 40.688, jo li vaig demanar a vostè si n’hi hauria més i vostè
em va dir que no, talment, consta al Diari de Sessions.

Ara ja n’hi ha una tercera, ara, a part d’aquests 40.688, des
del portal de contractació avui de matí en sortia una més. I
vostè ens acaba de parlar d’una quarta. És a dir, ara tenim: dia
15 de maig, portal de contractació, 40.688,49; 29 de maig,
19.583,38; i vostè ens acaba de dir ara que n’hi haurà una que
s’aprovarà el divendres, de 18.400; això faria un total de
78.672,87 euros, que tendríem ara ja en total pendents.

Però vostè ha dit que hi haurà dues factures més encara; és
a dir, en total, en principi, sembla ser que tendrem cinc
partides. I jo li deman, -cinc, sis, doncs, sis-, doncs seran sis
partides al portal de contractació. Li vull dir que de tot això
que surt al portal de contractació de totes les empreses, la
nostra diputada, Tania Marí, farà, entrarà demà una pregunta,
entrarà una sol·licitud de factura, nosaltres volem la còpia de
totes aquestes factures, una cosa són els contractes que
nosaltres podem veure, però si hem d’anar per la
transparència, i nosaltres volem transparència, nosaltres no
suposam res, però sí que volem arribar al fil, volem arribar
fins al final i volem saber per què aquest despatx; per què
aquest afiliat del PSOE i quins han estat els criteris per arribar
a aquest 1,5%, i un 1,5% sobre quines quantitats, Sra.
Consellera?

Vostè l’altre dia va parlar de cinc empreses, avui ha parlat
de sis, tenim aquí una altra empresa, que fa exactament els
mateixos serveis que fa Servicios de gestión necesarios para
la adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material
sanitario de la COVID-19, doncs el mateix concepte, el
mateix, hi ha una altra empresa que ho fa, que és Lantimar
Aduanas y Tránsitos, SL; aquesta empresa ja té dins el portal
de contractació, amb tres càrrecs, amb tres diferents partides,
32.865, és a dir, parlaríem de més o manco un 40% de les
quantitats que vostè ja ens parla ara, que són 78.000 euros. Per
tant, quina és aquesta diferència? Quines són les factures i
empreses tramitades per part de Lantimar i quines són les
empreses i les factures tramitades en la compra de material
per part del despatx del Sr. Lafuente, afiliat del PSOE?

Miri, vull dir-li que nosaltres tenim aquí que a l’empresa
Rayan Holdings ha facturat, a data d’avui, 8.299.253; a
l’empresa Asia Manufacter 9.594.000; a l’empresa Tyrval,
6.460.000; a l’empresa Injoo Thecnology, 6.120.000; a
l’empresa Garric Médica, que no sabem si també és de la Xina
o no, 958.000, quasi 1 milió d’euros. I després tenim dues
empreses més, que ara li diré, tenim les empreses Soluciones
de Gestión y Apoyo Empresarial, 3.701.000, i l’empresa
Shanghai Farhu Industry, 3.230.000. Jo vull que em digui,
d’aquest 1,5% de quines empreses exactament ha tramitat i ha
fet les gestions el despatx del Sr. Lafuente, i de quines

empreses exactament ha fet aquesta feina el despatx de
Lantimar.

Si ens fixam en els transports, els transports, tenim molts
diferents costs dels avions; per exemple, tenim Privilege
Style, 600.000 euros, tenim Air Cargo Business, 99.000,
Ethiopian Airlines, 1.455.000, i després 3 milions d’euros,
aproximadament, per a Globalia. Per tant, tenim avions a
300.000 euros, avions a 200.000 euros, avions a 1.250.000,
per part de Globalia, quins són? No, li puc dir la partida exacta,
exacta, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, du set minuts, ho dic perquè...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, moltes gràcies. Per tant, amb totes
aquestes preguntes m’agradaria, per favor, que ara vostè em
contestàs.

Jo m’atur aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. En realitat,
crec que ha fet afirmacions més que preguntes, però intentaré
traduir les afirmacions en preguntes, perquè, com li dic,
transparència, rigor i publicació de totes les factures i tota la
documentació que vostès vulguin, perquè el que li puc
assegurar és que aquí hi som per resoldre els problemes dels
ciutadans des de la Conselleria de Salut, la seguretat dels
professionals i donar sortida i solucions a la ciutadania, que
crec que és la nostra obligació.

Jo li he dit, hi ha diferents empre..., o sigui, ens trobam en
una situació d’excepcionalitat mundial en la qual s’han de
prendre decisions; com es prenen les decisions? Doncs amb
les empreses que comencen a donar, a oferir -perdó-, oferir
una sèrie de productes, una sèrie de tramitacions, una sèrie
d’empreses, i es van descartant, i els primers que ens donen
totes les garanties que la compra serà possible es contracten,
perquè era una qüestió d’urgència, era una qüestió de pressa,
no sé com li he de dir, o sigui, és que el criteri és la urgència,
no és un altre, és tenir el material aquí el més aviat possible.

Ja ho hem dit en diferents ocasions, hi va haver una
setmana de març que, tot i que no hem tengut ruptures d’estoc
mai no hem ens quedat a zero, hem patit molt, hem patit molt
i hem patit molt, i hi ha hagut setmanes, una setmana en
concret del mes de març que necessitàvem que arribàs aquest
material. I aquest material ha arribat.
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Els honoraris, és clar, i després és el que li dic, vostè em
pot dir: ha comprat mascaretes a 0,50, a 0,90 o a 1 i busques,
probablement sí, perquè és que compràvem ja al preu que ens
demanaven, perquè hi va haver un moment de saturació
mundial en què tothom comprava. I llavors, a Xina varen
aprofitar per pujar els preus i probablement triplicar el seu
valor inicial.

Com ens vàrem posar en contacte? Jo li he dit, o sigui, jo,
miri, jo li dic el que sé i, a més, aquí de vegades del que
m’acusen és d’excés d’explicacions més aviat o excés de
donar massa informació, més que de donar-la manco; jo li dic
exactament el que sé, jo no em qued amb tots els detalls de
tota la tramitació dels milers de contractes que es fan des del
Servei de Salut o de totes les direccions generals, dels 16.000
professionals i de totes les decisions que es prenen o no a un
moment així, jo, després, quan veig que un tema pot interessar
a un partit polític a la resta de diputats, evidentment, procur
cercar tots els detalls que vostès em demanen.

La minuta, les minutes que s’han plantejat per fer aquest
assessorament a Xina, han anat des d’aquest 1,5% a un 6%
sobre el valor dels productes comprats i transportats, o sigui,
tota la compra, amb la compra i el transport, un 1,5%.

Després, també hi ha hagut condicions que ens han posat
les empreses xineses, d’entrada nosaltres ens vàrem
comprometre amb Rayan Holdings amb dues comandes, doncs
després Rayan Holdings, en el moment de màxima pujada de
volum de material, va decidir que no ens servia les dues
comandes si no en fèiem quatre més, quatre en total, o sigui
que havíem de fer més comandes perquè ens servissin.
Llavors, vàrem decidir que també es farien més comandes, i
així s’ha anat fent, i s’han fet 6 comandes a Rayan Holdings,
amb l’assessorament d’aquesta advocada, proposada per la
comunitat xinesa. I és cert que hi ha un directiu del Servei de
Salut que quan es parlava d’aquest tema, d’aquesta advocada, el
directiu diu: ostres! -perdonau-, jo conec aquesta persona, o
tenc el contacte d’aquesta persona; i va contactar amb ella.
Així va ser, és que no hi ha més, Sra. Diputada.

Necessitat imminent de tenir material aquí. Una persona
que es compromet i a partir d’aquí el procés que es fa de
material és demanar totes les fitxes tècniques; es va quedar
molta gent pel camí, perquè jo li ho vaig dir l’altre dia també,
o els ho vaig dir l’altre dia: hi va haver gent, individualment,
individualment, empresaris d’aquí o..., sí, persones
empresàries que deien: jo tenc un conegut a Xina o jo tenc un
conegut que podria fer d’intermediari. Tot això no ho vàrem
descartar, tenim cents d’oferiments avaluats i estudiats i el per
què no se’ls va demanar. És clar, va arribar un moment que sí
que ja teníem un corredor amb Xina, amb una sèrie
d’empreses i  vàrem pensar que fins aquí era suficient, ja
oferiments de persones individuals, perquè persones
individuals tampoc no garanteixen, si hi ha un problema
després amb la partida, doncs ens va molt millor que siguin
distribuïdors, i aquests distribuïdors responen per la compra.
Per tant, els distribuïdors són els que jo li he dit.

Li he explicat per què. Lantimar, dins el que jo sé o la
informació que tenc del Servei de Salut, és una empresa que
revisa la tramitació duanera, o sigui, els tràmits de duanes
d’aquí, de Balears. La feina és diferent, aquesta advocada el
que va fer va ser una recerca de fàbriques a Xina, una
demanda..., una demanda, una sol·licitud d’informació dels
productes, amb tot e l que suposa i totes les traduccions,
perquè s’ha de poder entendre, i tots els tràmits amb el Govern
xinès, amb les duanes, xineses, xineses; Lantimar fa la revisió
dels tràmits duaners aquí, a Balears, no té res a veure una cosa
amb l’altra, són empreses diferents.

I després, les comandes, doncs ja li dic, hi va haver un
moment, i m’ho explicaven fa uns dies, que de Xina no partien
avions, perquè hi va haver problemes amb material a diferents
estats del món i Xina va tancar les fronteres, i en aquests
moments que va tancar les fronteres, molts  pocs avions
sortien de Xina cap a Europa o cap a Estats Units, molts pocs.
I nosaltres, amb aquesta empresa Rayan Holdings mai no hem
tengut problemes, és a dir, aquests avions s’emetien i
arribaven, és a dir que al final són els que han donat un servei
més àgil.

Ara, vostè té tota la raó, i jo també és una pregunta que vaig
fer: fins quan? Bé, fins a tenir el material suficient. Després,
hem passat de tot, Sra. Diputada, hem passat de tot, moltes
coses que tampoc no s’expliquen públicament, de manca de
material o d’anar justs de determinats materials, com els quid
de PCR, per exemple, o els escovillons per poder fer les PCR.
Doncs amb tot això hem anat patint, i fins que no hem tengut
una certesa de tenir uns mesos d’estoc de material.

És clar, nosaltres som els primers que crec que..., bé, amb
el petit Departament de Contractació del Servei de Salut, que
fa una feina ingent, perquè sempre dic ni els que estan a obres
ni els  que estan a contractació no sé com ho poden dur, la
quantitat de feina que fan, doncs són..., primer, són
funcionaris, parlam de gent funcionària, que signa, que és gent
que sap agafar les coses amb un rigor, i som els primers que
evidentment pensam que una consulta pública, amb un
oferiment públic, que és el que s’ha fet a finals d’abril, o sigui,
quan ja tens el material per a, aproximadament, quatre mesos,
es recupera la producció nacional, que ens continuen servint,
els proveïdors nacionals ens han continuat servint i, ara, un
poc més. 

Després ha passat una altra cosa, i jo no ho he dit ni ho
tenc apuntat, però és cert també, el Ministeri de Sanitat, que
comprava material i que en principi va dir a les comunitats
autònomes: no us preocupeu, nosaltres compram; a Balears ha
servit poc material, perquè servia en funció  del volum de
l’epidèmia. I, és clar, sobretot Madrid o Catalunya -les
comunitats més grans- han necessitat molta més ajuda, i ens
ha arribat molt poc material, a nosaltres, del ministeri. Per
tant, atès que som un territori insular, que hem d’aconseguir
que el material arribi fins aquí, que tampoc no és fàcil, perquè
al principi es bloquejava material a diferents duanes, hi havia
països del món -França, per exemple- que requisava el
material, si un avió hi feia escala. Per tant, són una quantitat de
situacions que s’han hagut de resoldre en molt poc temps, que
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s’han resolt amb els mitjans que hem tengut, però li dic ,
acomplim la llei amb total transparència i amb l’objectiu de
tenir el material disponible per als professionals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn de la Sra. Diputada, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Miri, Sra. Consellera, no m’ha contestat pràcticament res
del que li he demanat, i li he fet afirmacions de quantitats i
d’empreses que surten a la pàgina de contractació, però sí que
li he demanat quins eren els criteris, per què arriben entre un
6 i un 1,5%? Li havia demanat amb aquests càlculs que hem de
fer de l’1,5 o del 6%, que un directiu, càrrec de confiança del
PSOE -i això ho ha dit avui vostè, que és un directiu que ha fet
aquesta cridada-, perquè ha sortit el Sr. Lafuente i ho ha dit
amb total tranquil·litat: aquest senyor va fer feina al meu
despatx, com a graduat social i és el que em coneixia, i em va
telefonar a mi, ni tan sols va telefonar a l’advocada xinesa, va
telefonar al Sr. Lafuente directament, que és afiliat també del
PSOE. Amb tots els despatxos que hi ha, justament només era
aquest. Però és que li he demanat aquest percentatge que hem
de calcular, de quina empresa és que va comprar; entenc, que
no de les altres cinc o sis empreses, de les quals n’he dit el
nom, sinó just amb l’empresa Rayan Holdings. És a dir,
hauríem de calcular entre un 1,5 i un 6% del total que tenim
fins ara que són 8.238.000.

Li he demanat a veure si tendríem més factures i li he
demanat també si el Sr. Lafuente, que diu que encara queden
per facturar els seus honoraris, quins honoraris ens facturarà,
el Sr. Lafuente? Perquè una cosa són els honoraris de la Sra.
Wei Wei Jiang Ouyang, i l’altra, són els  honoraris del Sr.
Lafuente que diu que encara els ha de negociar, perquè el seu
despatx ha fet molta feina.

Nosaltres no hem qüestionat en cap moment els
funcionaris, no ho hem dit, ni avui, ni en cap moment, mai, el
que sí hem qüestionat és que en repetides vegades aquí hi ha
hagut o mitges veritats o falsedats, i fins que el Sr. Lafuente
no ha parlat, no ho haguéssim sabut si no hagués estat pel diari
El Mundo, això és la veritat. I quan jo li vaig dir que hi havia un
percentatge, vostè va dir que no, un percentatge és una
comissió, per tant, al final, aquesta senyora ha anat per
comissió.

El que em preocupa, i em preocupa moltíssim, és que
vostès en el concepte posin els  serveis d’aquesta senyora i
posin el tema de duanes, perquè hauríem de sumar -entenc- els
78.000 euros que tenim ara amb la Sra. Wei Wei Jiang i els
32.865 euros de l’empresa Lantimar; és a dir, el que feia el
tràmit de duanes era Lantimar que ens va costar 32.865 euros,
i després, per tramitacions diverses, que no sabem quines són,
per parlar amb les empreses i per traduir documents li hem
pagat 80.000 euros, és així; és a dir, les duanes ens han costat
32, però és que traduir documents i -perquè aquesta senyora
també té un oncle seu que és militar, pel que es veu, a la Xina,
que també ho sabem- però al Sr. Lafuente resulta que ja n’hi

duem pagats o li hem de pagar 80.000 euros, però encara
queden dues factures més, i encara ens queden els honoraris
del Sr. Lafuente.

Escolti’m, de transparència, res de res! Nosaltres hem
hagut estirar del fil i estirar i estirar i estirar, i si nosaltres no
haguéssim demanat aquesta compareixença no ho haguéssim
sabut mai, Sra. Consellera. Per tant, transparència, no. 

Li deman: de totes les altres empreses, com ha vengut el
material? És a dir, només hem tengut unes contractacions
específiques del Sr. Lafuente per a una determinada empresa
però, i per a la resta, no ha fet falta?; és a dir, per a Asia
Manufacturer, que són 9 milions d’euros, 500 no han fet falta;
per a la de Tyrval, 6.460.000, no han fet falta; per a la d’Injoo,
6 milions, no ha fet falta; per a la de Garric Medica, no ha fet
falta; per la de Soluciones, Gestión y Apoyo, 3.700.000, no ha
fet falta; i per la de Shanghai Fanrui Industry, tampoc no ha fet
falta. Com és això?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Durán, du onze minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

És a dir , només amb una empresa ha fet falta que
tenguéssim al Sr. Lafuente com a comissionista? És això?

He acabat els meus deu minuts?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. Du onze minuts...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

D’acord, idò em qued aquí i ja després la darrera
intervenció des del meu seient. Gràcies.

Ara sí esper que per favor amb honestedat em contesti.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Durán, respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, sempre li contest, i li
he contestat abans, o sigui, jo no tenc per què haver de
conèixer tots els detalls de totes les converses de tot el que
succeeix a un servei de salut de 16.000 treballadors, no tenc
per què. Una altra cosa és que, en el moment que jo tenc
constància que el tema els interessa, idò evidentment...

S’imaginarà que si el Sr. Lafuente tengués alguna cosa a
amagar, no parlaria, no sortiria a dir el que diu, si surt a dir el
que diu entenc que és que no té absolutament res a amagar. I
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nosaltres, tampoc, i ho diem. I jo li dic com hem contactat
amb ella i li he dit els motius del perquè, i els he dit -ja li vaig
dir, i no sé si li he dit ara, i, si no, li dic- que el Sr. Lafuente no
ha presentat cap factura d’honoraris, que no se li paguen
honoraris al Sr. Lafuente; que la senyora advocada xinesa, que
és associada a aquest gabinet, no és una comissionista, no és
una comissionista, és una minuta; els advocats -i ho sap millor
que jo- cobren minutes, i la minuta de l’advocada es calcula
amb aquest percentatge. I la feina que es fa, jo crec que
tampoc no és menyspreable, perquè vostè ho diu com si
traduís documents. No, Sra. Diputada, ja li dic, el primer que
va fer va ser aconseguir aquest proveïdor, i per això, s’ha de
fer moltíssima feina, en un moment molt complicat on tot el
món es barallava per trobar aquest material. 

Per tant, falsedats, cap! Jo interès a donar tots els detalls,
sempre n’he tengut, sinó tampoc no seria aquí. A la passada
legislatura, quan vostès governaven, si no els interessava no
venien, Sra. Diputada. Si no tenien...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyora...Un moment, un moment, sense interrupcions...,
diàleg interactiu sense interrupcions, per favor. Gràcies. 

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

Gràcies, presidenta. Per tant, vostè sap que som aquí
setmana sí, setmana no, les vegades que siguin necessàries, i
hi seré sempre, perquè, com li he dit moltes vegades, ni jo ni
la meva gestió ni les persones que m’envolten no tenen
absolutament res a amagar, al contrari, li he donat les gràcies
per haver demanat aquesta compareixença, perquè ens permet
posar blanc sobre negre o negre sobre blanc, i que se sàpiga la
realitat de la situació. Res a amagar!

Ja li he explicat això de Lantimar, és una empresa... són les
duanes espanyoles, no són les duanes xineses, que també es
fan tràmits amb les duanes xineses, hi ha una altra empresa,
mallorquina que fa aquest servei -perdó, mallorquina, no- que
fa aquest servei, SGS d’Anglaterra.

Sra. Diputada, ja sortirà, quan es pagui la factura, quan
s’hagi de publicar, es publicarà, s’ha publicat tot... no tenim
per què... Això ho sap vostè? No tenim per què publicar els
contractes d’emergència, no hi estam obligats. I ho hem fet,
ho hem fet, precisament per transparència, per transparència,
no tenim cap interès d’amagar absolutament res. I en el
moment en què es té la informació, es publica, com no pot ser
d’una altra manera. Crec que més clar no l’hi sé dir, l’hi puc
repetir, una i una altra vegada, com hem contactat amb
l’advocada xinesa, a proposta de la comunitat xinesa.
Efectivament, un directiu coneixia aquesta advocada, jo crec
que, sincerament, vostè no em diu si la resta d’empreses voten
el PP o voten... jo no sé qui voten, ningú, és a dir, ni
m’importa!, perquè el que necessit, Sra. Diputada, és el
material aquí, i això és la prioritat, això és la prioritat.

I si es fan contractes d’emergència, sí, es fan perquè la llei
ens ho permet, fins a finals d’abril. Que nosaltres no hem
seguit amb aquest procés, vostès varen comprar sense... amb
reconeixement de deute, durant una legislatura sencera, sense
contractes, reconeixement de deute. Nosaltres no, només
entrar al Govern ja vàrem canviar aquesta forma de contractar,
no ho volem fer així, volem que sigui e l més transparent
possible i, sobretot, que tothom hi tengui accés. I, si podem,
de qualque manera, afavorir la indústria local, com hem fet, ho
fem. I si podem retornar als proveïdors habituals, també ho
fem.

I ja li dic, únicament vull dir que tot és al Portal de
Transparència, al Portal de Contractació del servei públic del
Ministeri d’Hisenda i si queda qualque factura pendent, no es
preocupin que també hi serà, perquè és la meva voluntat i la
voluntat de transparència d’aquest Govern.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, com
a primera o única intervenció té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputats, diputades,
consellera i equip de la conselleria que avui l’acompanya.

Vegem, avui som aquí en un context de pandèmia en el qual
a les nostres illes avança i ens plantejam l’obertura i reprendre
una altra vegada una normalitat, no sabem si serà com la que
era, que segurament serà diferent, però una situació complexa
on hem perdut moltes vides al nostre  Estat i també a les
nostres illes. Des d’aquí el condol, com hem fet en altres
ocasions, suport a les persones que encara es troben malaltes
i l’agraïment a tots els professionals sanitaris que han fet feina
de valent i que, amb gran sacrifici, ens han ajudat en tot
moment i també a altres sectors que també han estat
fonamentals en tot aquest procés.

Vegem, ens trobam aquí per analitzar la compra de
material, el material que ha estat imprescindible per protegir
aquests professionals perquè fessin la seva feina. Hi ha tota
una sèrie de consultes i qüestions que ja s’han demanat, i que
jo no li tornaré repreguntar, consellera, perquè entenc que ja
s’han donat tota una sèrie d’explicacions.

Sí que m’agradaria dir una cosa i crec que de vegades no
ens adonam del tipus de llenguatge que utilitzam, ens referim
tot el temps al Sr. Lafuente i a l’advocada xinesa, aquesta
advocada xinesa té un nom, no sé si el pronunciaré
correctament, Wei Wei Jiang, però crec que també hauríem de
tenir en compte la perspectiva de gènere a l’hora de parlar de
tots i cadascun dels temes i no menysprear una persona
professional, vengui del lloc que vengui. Fa un poc de feredat
sentir segons què a aquest parlament.
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Vegem, aquesta advocada vostè ha dit, consellera, que es
va dedicar a fer tota una sèrie d’activitats com la recerca activa
de proveïdors xinesos en els tràmits de duana, com s’ha
comentat; a gestionar el transport, tota una sèrie de factures
que s’han passat i unes altres que estan pendents; i jo li voldria
demanar si el contracte amb aquesta professional és
d’arrendament de serveis o quin tipus de contracte, si ho pot
explicar per favor. Com s’ha arribat a acordar aquesta minuta,
com està regulada i com està tipificada?

Voldria saber si vostès han fet feina sempre amb empreses
acreditades pel Govern xinès, totes aquestes compres han
estat d’acord o no amb els llistats que va proporcionar el
Govern xinès? Sabem que a altres comunitats autònomes
sembla ser que no ha estat així, voldria que ens pogués garantir
aquesta circumstància. 

Ha parlat també sobre el material que es va requisar perquè
es varen trobar una sèrie de deficiències a les 80.000
mascaretes, n’hi ha hagudes més? S’ha trobat més material
amb qualque tipus de defecte? Se n’ha requisat o què se n’ha
fet?

Podria garantir vostè que els i les treballadores de l’ib-
salut han treballat en tot moment en condicions de seguretat
gràcies a aquest material que els va arribar?

En relació amb unes declaracions que varen aparèixer en
premsa, vostè ha afirmat que en cap moment no hi va haver
ruptura d’estoc de material, però sí que hi va haver,
especialment a la tercera setmana, doncs, una certa
preocupació perquè no se sabia si arribaria el material o no, en
quines condicions podrien treballar els i les professionals del
nostre sistema de salut. Hi va haver tota una sèrie de queixes
per part dels sindicats i col·legis professionals en relació amb
unes declaracions que varen sortir en premsa, que no sabem si
reflectien o no realment el que es va dir en aquella roda de
premsa. Voldríem saber si ens podria fer qualque aclariment
a aquesta qüestió en aquest sentit.

I després recordar que avui s’ha aprovat, per part del
Govern de l’Estat, l’ingrés mínim vital, és una qüestió que és
fonamental per poder tenir salut, i més en un temps de
pandèmia. Sabem que la reactivació econòmica es torbarà, que
serà dificultosa, però ho serà molt més si no garantim les
mesures de distància i sobretot els professionals sanitaris
necessitam que tenguin tot e l material. Vostè ha dit que
aproximadament hi ha un estoc per a uns quatre mesos,
dependent lògicament del tipus de demanda que hi pugui haver,
de les necessitats i de si realment hi ha un repunt o no hi ha un
repunt de la malaltia. Voldríem saber quines perspectives de
compra, a més d’aquesta compra de producte local, d’aquesta
comanda que es fa a empreses de proximitat a la nostra
comunitat autònoma que és molt important perquè,
efectivament, si tenguéssim un altre model industrial, si
tenguéssim producció, no només a les nostres illes sinó al
nostre país, ja sabem que per la pandèmia era impossible de
preveure i era molta la quantitat de material necessari, però si
tenguéssim més estructura i més indústria al nostre país no

hauríem d’anar a cercar a l’altra punta del món, amb totes les
dificultats que això comporta.

Amb això conclouria el meu primer torn, presidenta. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Té raó, és cert
que de vegades les persones volen també romandre en un
anonimat i per això no he dit el seu nom, és vera que ja s’ha fet
públic per altres parts.

És una factura per la minuta el que se li ha..., per cada una
de les comandes que han arribat aquí, que han arribat: quatre ja
s’han transmès i les dues darreres es troben a punt de fer tots
els tràmits. Totes són empreses acreditades pel Govern xinès,
efectivament. És que si no es té aquest assessorament,
d’entrada és impossible saber quines empreses hi ha, quines
estan acreditades, quines no, en un idioma que no té res a
veure, no és fàcil trobar persones tampoc que se sàpiguen
desenvolupar en el mercat xinès, hi ha empresaris d’aquí que
ens han ajudat allà. És a dir, que hi ha moltes altres persones
que també han donat suport.

En relació amb el material defectuós hi va haver una
partida, que no record si eren 30.000, 40?, 40.000..., 40.000
mascaretes del ministeri, -no-, del ministeri eren manco, eren
manco, ho hauria de revisar, però hi va haver una partida de
mascaretes del Ministeri de Sanitat, que després es va retirar,
que aquí únicament s’havia servit, si no vaig errada, a l’hospital
d’Inca, i es va poder retirar a temps, es varen fer proves a les
persones que havien utilitzat aquest material, venia del
Ministeri de Sanitat i es va retirar tot.

Després, jo ho he reconegut moltes vegades, de vegades,
ja li he dit, no ho sé..., les compareixences o la quantitat
d’informació que donam no sé si es pot extreure exactament
el que pensam, jo avui he estat amb professionals de Primària
i jo els ho deia, i continuo dient-ho, cada contagi que hi ha avui
per avui per a mi és un fracàs personal, perquè, a més, és que
cada dia..., és que necessitam saber què ha passat. I
evidentment és molt important disposar d’aquest material, hi
va haver una setmana que el material era  just per a les unitats
COVID, per atendre aquelles unitats on hi havia pacients
COVID positius, la pandèmia i l’epidèmia ha tengut una
evolució que és la que ha estat, però que inicialment no se
sospitava el grau de contagi que hi ha ara. I ara ens trobam que
hi ha gent, per exemple, que està reingressant amb malaltia
quan havia estat negativa, i torna a ser positiu, cosa que a
l’inici de l’epidèmia també semblava o ens deien que no era
possible.
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O sigui, jo, una vegada ho vaig dir i ho torn a dir per si...,
crec que sabem poc d’aquesta malaltia, en sabem un poquet, un
poc més que al principi de la pandèmia, però crec que encara
se sap molt poc.

Després, ara, o sigui, una vegada que es té assegurat aquest
estoc, com he dit, la voluntat és d’afavorir la indústria local, si
és possible, mitjançant aquesta convocatòria, juntament amb
la Direcció General d’Indústria. Pensam que és una bona
proposta, tan de bo tenguéssim els proveïdors aquí, com vostè
deia, i també recuperar els nacionals. Els nacionals no els hem
abandonat en cap moment, el que passa és que ells no tenien
material per subministrar les quantitats que nosaltres
necessitàvem, però ara tot va un poc retornant a la seva
normalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, com a primera o única
intervenció, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom. Miri,
consellera, jo tenc dues parts en la meva intervenció: una,
justificar i contextualitzar la nostra petició de compareixença,
més que res perquè li diré que, per respecte i deferència al
grup parlamentari que ha proposat aquesta compareixença, no
faré intervenció ni li faré preguntes concretes sobre el tema
que ens preocupava en aquella petició nostra en aquell
moment, tot i que va ser simultània, entre altres coses perquè
parlava de la recepció, distribució i re tirada, així com dels
protocols de l’ús d’aquestes mascaretes, no tenia a veure la
nostra compareixença, amb el tema de la tramitació
administrativa, objecte d’aquesta compareixença de vostè avui.

Però la mantindrem i la mantindrem perquè nosaltres
vàrem arribar a un..., i crec que per iniciativa i en línia
constructiva amb aquesta comissió, amb la Mesa d’aquesta
comissió, i el seu gabinet, que si se’ns contestava després d’un
mes i mig d’haver demanat les preguntes i sol·licitud de
documentació, i en vàrem demanar 3, no en vàrem demanar 50,
en vàrem demanar 3, concretament sobre les mascaretes, i ja
li dic que no... no..., si hagués estat satisfactòria la informació
que se’ns hagués donat no hagués continuat amb la nostra
petició de compareixença, l’hagués retirada, a hores d’ara no
la retirarem de moment.

Miri, consellera, jo ja li ho he dit un parell de vegades,
perquè n’han estat tres, que vostè ha tengut mala sort, la seva
conselleria ha tengut mala sort en tres fets importants: ens
vàrem estrenar aquesta legislatura amb una intoxicació que va
tenir unes conseqüències en la salut pública de moltes
person..., en la salut de moltes persones i una transcendència
pública a l’impacte de, diguéssim, la inquietud de la societat,
en plena campanya d’estiu i era un tema d’un centre... d’un
centre de restauració alimentari. Llavors va passar allò del
transport sanitari. També hi va haver molta inquietud i va ser

objecte d’aquestes compareixences seves en aquest parlament
sobre aquest tema i una sèrie d’aclariments, i la gestió de la
COVID, on vostè ha dut, diguéssim, la direcció estratègica del
tema de decisions a l’àmbit de la salut pública, perquè així li
ho confereix la normativa i la delegació per part del Govern
central. 

Per tant, vostè ha estat, a part d’aquesta mala sort que ha
tengut, i crec que li hem mostrat molts d’aquí molta empatia
amb aquesta situació, i al seu equip, és també una experiència,
i sobretot una experiència en una cosa molt important que ens
demana l’excepcionalitat de la situació de la COVID, que és
l’excepcionalitat en la interpretació que entenem de
transparència, de bona gestió i sobretot dóna informació amb
molta cura, i crec que en això encara vostès tenen un defecte,
no sé si és un defecte de gabinet, no sé si és un defecte seu a
l’hora de comunicar, però tenen un defecte i li diré per què.

Miri, transparència no és treure només una nota de premsa
de la seva conselleria cada dia durant la COVID, que era
necessària i també evidentment era reclamada tant pels mitjans
de comunicació, que havien de traslladar a la ciutadania totes
les mesures del Govern, com tota la seguretat en el tema... i
tranquil·litat a la població, però no ho és, transparència no és
donar molta informació. Vostè sap que vostè, el seu gabinet i
qualsevol gabinet polític tria la informació que vol donar,
lògicament, no és que l’oculti, però la tria, la gestiona i la
projecte, i vostè l’ha projectada de dues maneres: l’ha
projectada a través de notes informatives de la seva
conselleria, a part de les que ha fet el Consell de Govern, i les
seves entrevistes als mitjans de comunicació. 

Vostè ha contestat de forma molt precisa moltes preguntes
que li han fet concretament dos mitjans: una recentment, Salut
i Força, on hi ha un desplegament important d’informació en
la seva avaluació de la gestió, i una altra, en aquest cas concret
que ens afecta, al Diario de Mallorca, també amb les
declaracions, fins i tot les declaracions tant (...) de vostè com
del Sr. Lafuente.

Vostè, dia 8 de maig, va fer una nota de premsa en què
explicava quins han estat els contractes sobre el tema
precisament de les mascaretes, és a dir, els distribuïdors, la
compra, i manifesta el Sr. Lafuente que, des de dia 18 de març
-de març- a aquest senyor se l’havia contractat o s’havien
demanat els seus serveis per part de la conselleria. Insistesc
que són declaracions (...), perquè jo amb ell no hi he parlat, ni
aquest senyor no ha comparegut tampoc aquí, de moment. 

Per tant, va perdre una oportunitat important d’una situació
excepcional i que és objecte avui que ens ha dut aquí, de
contar aquí mateix que per dur a terme aquest tipus de
contractació amb tot el que vostè ha argumentat, que és ver, un
problema d’idioma, un problema de la normativa estrangera,
no faré esment de la situació, que era excepcional i que
s’havien de prendre mesures excepcionals, però va perdre una
oportunitat. És que si vostè hagués contat: ens hem trobat amb
una situació..., hem hagut d’acudir per part de la mediació a
aquesta situació i, a més a més, amb un valor actiu i positiu
afegit que és el tema d’aquest contacte, un interlocutor vàlid

 



400 SALUT / Núm. 25 / 10 de juny de 2020 

que té contacte i això, el nostre grup parlamentari li  puc
assegurar que hagués passat torn ara mateix, duim un minut
d’intervenció... en aquesta compareixença si hagués mantingut
el grup parlamentari proposant.

Per què? Perquè li ha sortit. Li hagués pogut demanar
alguna concreció, si la factura ha estat la Sra. Wei o la factura
l’ha feta el Sr. Lafuente o les fan tots dos. Evidentment, i li ho
demanaré perquè, com ha quedat clar aquí, no tenim tota la
informació.

Insistesc, però, varen ser vostès els que varen seleccionar
aquesta informació per donar.

I jo crec que qui li ha fet malbé a la Sra. Wei ha estat: u, el
Sr. Lafuente, per la manera com ha declarat i ha donat la
informació que ha declarat, una; i una altra, vostès són els que
han enfadat la Sra. Wei, perquè hagués pogut sortir a fer
declaracions immediatament molt concretes de la seva
contractació. Ella es va negar a fer una entrevista a una web
respectable, però li puc assegurar que el meu grup
parlamentari no posa en dubte ni l’honorabilitat ni cap
perjudici en la transparència ni de la Sra. Wei, ni del Sr.
Lafuente, no tenc cap motiu de moment, ni de cap treballador
públic que hagi gestionat els contractes del Servei de Salut ni
de la conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, du sis minuts ja.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, m’avisarà per favor, quan en dugui nou? Gràcies.

Per tant, la gestió de la informació és (...). Jo no li dic que
vostè hagi ocultat informació, li dic que vostè no pot treure la
bandera, seva almanco, del seu departament, en transparència,
perquè la situació  excepcional que vivim fa que agafem el
concepte de transparència i ens avancem a donar informació,
no perquè ens creguem nosaltres mateixos que l’ocultam, sinó
perquè la ciutadania del que s’informa és d’informació a través
dels mitjans de comunicació i a través de les seves notes de
premsa. Quan surten coses que vostè no ha comunicat,
evidentment hi ha inquietud.

I crec que en aquesta situació excepcional amb tot el que
ha passat, sobretot quan parlam de transport de material, que
és de la seguretat dels treballadors, on paral·le lament s’ha
qüestionat la seva homologació, la insuficiència en el
repartiment d’aquest material, el que, segons els  agents
socials i les associacions professionals i algun col·legi que ha
dit que ha estat no tant sols insuficient, sinó que no s’ha fet la
comprovació prèvia a la distribució, que tal volta el protocol
ha de canviar, tal volta en la situació... que ja es detectava en
altres comunitats autònomes que havia arribat material
defectuós s’ha de fer una comprovació a priori, un test a
priori, dur-los al laboratori, (...) a priori, perquè són
situacions excepcionals que fan que vostè en la situació que ha
tengut no és que hagi de desconfiar perquè no es fiï de ningú,

però si té indicis que ha passat a altres comunitats autònomes
i sempre el Govern ens treu aquí allò que “és que ha passat a
altres llocs”; escolti avanci’s, s’ha d’avançar vostè  als
contractes per davant el Govern central, i molt ben fet, perquè
hi ha pogut arribar, però s’avanci també a tot, perquè només
s’avancen en el que presumeixen de dades positives.

Això no és una dada positiva, el que ha passat, consellera,
és una dada que qüestiona la transparència en la gestió
d’aquests contractes. Per tant, vostè ha donat aquesta
informació de tot aquest procediment, amb tot el detall que
pertoqui.

La diputada Durán li ha fet ja preguntes concretes sobre
quantes minutes, és que quan se senten les declaracions del Sr.
Lafuente, que encara en queden per minutar, quan la situació
excepcional que es diu del procediment de contractació és
excepcional és quan més vostè ha d’avançar-se i dir: escolti,
faci’m proforma almanco, que jo tenc una previsió
pressupostària.

La Sindicatura de Comptes que ha vengut aquest matí a
aquest parlament se’n durà les mans al cap, no per
irregularitats, sinó per aquesta falta de seguretat que s’ha
produït a l’hora de facilitar la informació, i tendrà un problema
molt gros. Facilitin-la vostès des de ja, en el que queda
almanco d’execució pressupostària, aquest treball de la
Sindicatura de Comptes, perquè arribarà la comissió i ens
tornarem dur les mans al cap. I vostè sap que l’ib-salut és
precisament un objecte  de fiscalització específic dins el
Govern pel volum que té, entre d’altres coses. Però insistesc,
la situació excepcional quan l’esmenten per les decisions que
han hagut d’aprendre assumeixin-la per situació excepcional
a l’hora de donar informació específica, molt específica.

Evidentment, no en tenen l’obligació, la Llei de contractes
del sector públic estableix, a més, les mesures del decret de
l’alarma i els decrets llei han establert excepcions, però
apliquin l’excepcionalitat de la major necessitat d’informació
i transparència pública.

Nosaltres no anam darrere a presumir que vostè no doni
informació o firmi contractes a... ni pensam que el Sr.
Lafuente pugui sí o no, les declaracions sembla que prou
clares..., a l’inrevés quasi li estan fotent la vida, amb
l’expressió massa literal, però quasi, quasi ha dit això aquest
senyor; m’és igual el que hagi dit aquest senyor, se’n digui Sr.
Lafuente o se’n digui Sr. Gómez o se’n digui Sr. Gordiola,
se’n digui com es digui, però vostès, davant una situació en
què ha hagut d’acudir fora fins i tot del procediment, és quan
més rigor ha d’establir el seu departament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit deu minuts ja.

 



SALUT / Núm. 25 / 10 de juny de 2020 401

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, ja acab. Consellera, insistesc, segons les
respostes que vostè faci en aquest tema, després faré qualque
pregunta més.

I miri, jo  ja li recoman, jo sé que vostè té un volum, el
nostre grup parlamentari sap que té un volum ingent, i és ver,
de preguntes i d’escrits amb resposta escrita, de sol·licituds
de documentació (...), però ho he dit a altres consellers en
compareixença, si el seu gabinet ha de fer un esforç de grifar
el prioritari ara mateix en respostes que l’indueixen a una
necessitat d’informació, per qüestió de transparència, no
només per a nosaltres, per a aquest Parlament, sinó que es
pugui donar a la ciutadania, perquè nosaltres sí som portaveus
també de la informació que es pugui donar a la ciutadania i, per
tant, es pengen d’ella també els mitjans de comunicació, facin
vostès el favor de contestar, però facin vostès el favor de
contestar amb aquest rigor i transparència (...). 

Jo tenc respostes parlamentàries que quan li deman una
pregunta específica, el més precisa perquè pugui contestar, em
contesten: “acomplim la legalitat vigent”; és que si vostè em
diu que no acompleix la legalitat vigent me’n vaig al jutjat de
guàrdia i al fiscal, lògicament. No és una resposta, ni amb
estil, ni per deferència a un grup parlamentari, a l’oposició
almanco. I li aconsell i li he dit altres vegades que el seu
gabinet faci un poquet més d’esforç en ser precís i rigorós en
la resposta.

I si em fa venir, perquè considera que hi ha coses que s’han
de comentar  en seu administrativa, per mostrar una
documentació, li puc assegurar que aquest diputat, i sé cert
que molts més, agafarem i anirem a la seu de la conselleria o
del departament de contractació, on faci falta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, al Sr. Ensenyat. Ai!, perdó, perdó,
disculpau-me, és el model, ens hem d’avesar a aquest model
de debat.

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Gómez. Jo ja li he dit
abans, si vostè vol mantenir la compareixença jo encantada
vendré, amb tots els detalls que pugui.

Vostè em deia: ha tengut mala sort; jo crec que no, jo
avui..., i li dic sincerament, avui sap què els deia als
professionals d’Atenció Primària? Que crec que els
professionals sanitaris arribam a ser millors persones,
precisament per tot el que ens toca viure, a mi m’ha canviat els
eixos unes quantes vegades en la vida, de cada vegada som més

a l’esquerra, com veu, jo vaig començar a la dreta, però de
cada vegada som més a l’esquerra, per què? Perquè cada dia
veig patiment i cada dia veig la necessitat social, la quantitat de
necessitats socials que tenim, i la importància de les decisions
per als ciutadans. I són molts d’anys ja de gestió, però, al final,
doncs un diu: home, la motxilla pot pesar, però crec realment
que és una oportunitat per aprendre, per fer canvis en el
sistema sanitari. Crec que hem après molt durant aquests tres
mesos i crec que també ens dóna experiència.

Vostè parla d’una nota de premsa. Hem fet una
compareixença diària, Sr. Gómez, una compareixença diària.
Jo, després, és cert que també puc dir que la premsa sanitària
especialitzada ens té prou de reconeixement, o com a mínim
es posa molt en contacte amb nosaltres; després dels consells
interterritorials, de vegades..., no em vull avançar al que pugui
explicar el ministre, però es posen en contacte amb nosaltres
i també faig declaracions a la premsa nacional.

La compareixença diària, no meva, d’un portaveu, però hi
és perquè es pugui... perquè pensam que... posam una persona
experta precisament per poder resoldre absolutament tots els
dubtes i, a la vegada, quan hi ha hagut altres dubtes, el Sr.
Palomino ha fet compareixences, el Sr. Fuster ha fet
compareixences, és a dir, persones de la conselleria i la
directora general de Salut Pública han fet moltes
compareixences, hem estat fent compareixences diàries, de
vegades només amb el doctor Arranz, i de vegades el doctor
Arranz i acompanyats d’altres persones. Sempre hi ha hagut
temes que han resultat o hem entès que podien resultar
d’interès. 

Amb tot el que passa és impossible explicar-ho tot, primer,
és impossible, i després no és aconsellable, les dues coses
també les consider, hi ha coses que no es poden explicar.

Jo abans els he fet una referència, veig que ningú no n’ha
fet massa cas, ens trobam en una situació de pandèmia, aquesta
batalla no està guanyada, aquesta setmana tenim més casos que
la setmana anterior; això no està guanyat, ni està acabat, i
necessitam de l’esforç de tots. I jo, seriosament, agraesc
moltíssim les aportacions en positiu i les aportacions
constructives, i vostè té moltíssima més experiència política
que jo, i em serveix per fer una reflexió, i si hem d’orientar la
comunicació d’una altra manera, doncs totalment d’acord. Jo
ja he fet tres compareixences, crec, en relació amb aquest
tema, també he pogut explicar fins on sé, perquè ara més detall
de les mascaretes, si ara em diu quins serveis d’un hospital han
de dur mascareta quirúrgica? Ja em posa en escac, perquè jo
no m’ho sé de memòria, però, evidentment, si he de
comparèixer per aquest tema, per poder-li donar tota la
informació, em posaré al dia, aprendré, estudiaré tot el que
pugui per donar tota la informació possible, però duc ja tres
compareixences, i no serà la darrera, i crec que és un exercici
democràtic imprescindible també.

Després, Sr. Diputat, jo ho he explicat, vàrem immobilitzar
80.000 mascaretes de..., -ara li diré exactament perquè avui
m’ho han actualitzat, crec que mai no havia tengut tantes fitxes
de tantes informacions diferents-, després ho cercaré, però,
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miri, 20 milions de mascaretes quirúrgiques, hem rebut 20
milions de mascaretes quirúrgiques. Hem immobilitzat... bé,
les del ministeri es varen rebre i es varen retornar, perquè es
varen immobilitzar a tota Espanya. I d’aquests 20 milions de
mascaretes, se n’han immobilitzades 80.000 que han passat
tots els controls. Per tant, no em pot dir que no es comproven,
si li dic totes les comprovacions que es fan.

En aquesta comunitat autònoma no hi ha hagut material
defectuós, no n’hi ha hagut. Tal vegada em dirà sort, sort, o
bona gestió, no ho sé, de les persones que ho han de fer, no
meva. Però crec que també s’ha de tenir en compte que cap
partida de les comprades per aquesta conselleria no ha resultat
defectuosa.

I després diu: s’han d’avançar. Miri, ens hem avançat en
comprar material, vàrem rebre el segon avió o el tercer avió,
el segon crec que va ser, d’Espanya, el segon avió, el primer
no sé si va ser a Saragossa o a València que va poder arribar el
primer avió, i dos dies després varen començar a arribar avions
a les Illes Balears. Vàrem ser la comunitat autònoma que crec
que abans hem tengut diferents situacions que ens han afavorit,
però vàrem posar 1.000 llits a disposició en els centres
hospitalaris; vàrem equipar hotels en 4 o 5 dies, jo avui els
donada les gràcies als professionals.

No, és que vostè em diu: s’han d’avançar; és que ens hem
avançat en moltíssimes decisions Sr. Diputat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, per favor...

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

... però tot això d’acord, sempre per donar un millor servei.
Som l’única comunitat autònoma que ha deconstruït l’Atenció
Primària, ha fet un canvi a l’Atenció Primària com no s’ha vist
enlloc a tot el país, per poder donar una atenció excel·lent i
perquè els hospitals han pogut estar al 60, 70% en el moment
màxim de la pandèmia.

Hem creat unitats volants, hem contractat més de 800
professionals. Tot això serveix per anticipar decisions, per
prendre bones decisions, això serveix per a això, Sr. Diputat.

Per tant, rigor el màxim, rigor el màxim, rigor i
coherència. Miri, jo duc 33 anys de feina, tot i que som jove,
però no ho sembla, però duc 33 anys d’experiència en el
sector públic sanitari, dels quals més de 20 m’he dedicat a la
gestió, i sempre he parlat del mateix, rigor i coherència i m’ho
sentirà dir perquè és el que vull transmetre, demostrar, i
transparència màxima. Si un es cenyeix per aquestes...

Després m’ha dit, li donaré la raó en una cosa, jo mateixa,
o sigui de vegades em costa seguir el ritme de la quantitat de
preguntes que he de signar cada dia. Ara en tenim
aproximadament 2.000 pendents de contestar. És molt difícil,
si no les llegeixes, no saps quina és prioritària, i és cert, hi va

haver un moment en què els recursos de què nosaltres
disposàvem avui, en els centres de salut també ho comentaven,
els fisioterapeutes han posat les centrals dels centres de salut
a indicar als pacients cap on havien d’anar. Jo els ho he dit a
una altra compareixença, he tengut veterinaris a l’aeroport
ajudant al control sanitari, tothom s’ha bolcat, tothom s’ha
bolcat, i el meu gabinet també, perquè tenc el mateix gabinet
que la resta de conselleries, també li dic, tenc quatre persones
al meu gabinet, això és el que hi ha.

Per tant, els recursos són els que són, també li puc dir,
miri, per preparar tot el que ha demanat l’Oficina
Anticorrupció la Central de Compres ha estat una setmana
sense comprar, perquè no es pot, és que els professionals
primer no podem contractar de manera indiscriminada i
després hem de donar resposta.

Ara, li don la raó en algunes coses, i el meu equip ho sap
també, i ara no tendria perquè dir-li-ho, però li dic, perquè
vostè també fa exercicis de sinceritat, i jo també els vull fer:
hi ha hagut respostes que a mi tampoc no m’han agradat. Crec
que hi ha informació que podem donar un poc més ampliada,
i amb això té raó, té raó. Però jo el que li puc assegurar és que
aquestes 2.000 que estan pendents de resposta es respondran,
no en quedarà ni una sola sense respondre, i esper que siguin
un poc més satisfactòries perquè de vegades les presses o la
manca d’informació a un moment determinat, o que els
tècnics no poden donar aquesta informació, o el temps que
passa des que demanam la informació fins que tenim la
informació doncs fa que al final hi hagi respostes realment
molt concises, que crec que es poden millorar. Però la nostra
voluntat, i ho sap també, és contestar totes les preguntes,
lliurar tota la documentació que s’ha sol·licitat, com no pot
ser d’una altra manera. És una manera de fer d’aquest govern
i crec que sí, que podem presumir de coherència, de diàleg, de
participació i de transparència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, com a
primera o única intervenció té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bona tarda a totes i  a tots, diputats, diputades,
consellera i també a tot el seu equip que compareix una vegada
més. Vostè deia que són tres, però jo no sé si són tres o són
més, jo he arribat a perdre el compte de les vegades que ha
comparegut des d’aquella famosa..., poquet abans de la
declaració de l’estat d’alarma on va venir a explicar el pla
saludable, el Pla d’alimentació saludable a tots els centres
escolars, això era abans que una certa presidenta d’una
comunitat de Madrid començàs a repartir pizza a diestro y
siniestro, no? Però bé, sembla que des de llavors han passat
moltíssimes coses i realment han passat.

I som aquí per una qüestió molt concreta, molt concreta,
sobre una compra de material, com vostè bé ha dit, feta a un
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moment certament caòtic, caòtic perquè tots els països del
món requerien d’aquest tipus de material i, curiosament,
només es fabricava a la Xina, que això per ventura donaria per
a una altra compareixença i fins i tot per poder-ne parlar, com
bé assenyalava abans la companya de Podemos. Com és que
només hi ha material a la Xina? Crec que són aquestes
qüestions que ens hem de plantejar i replantejar, és a dir ,
perquè hem vist que en una situació límit les dificultats que
això comporta, de tot tipus a més. 

Crec que en aquest sentit, també dins un context on l’Estat
espanyol ens havia de trametre tota una sèrie de material que
no hem arribat a veure, i crec també que hem tengut
possibilitats de poder-ne parlar. Es va produir una
recentralització de competències, perquè crec que en aquell
moment es devien pensar que això aniria millor, i crec que la
gestió ha demostrat precisament que és molt més eficaç i
molt més bona quan es fa des de la proximitat. Crec que ho
hem de reivindicar una vegada més, si haguéssim hagut
d’esperar el material que vengués o que ens hagués tramès
l’Estat espanyol haguéssim hagut d’esperar d’asseguts. Per
tant, per dir-ho en un llenguatge planer, ens vàrem haver de
cercar la vida, i tanta sort, i tanta sort d’aquest material,
d’aquestes 400 tones de material que vostè abans deia que
s’havien comprat amb totes les dificultats del món i que
s’entén perfectament!

Crec que en aquest sentit, i torn a incidir-hi, és important
reivindicar-ho, que la gestió és molt eficaç des de la
proximitat i si algú té dubtes que vegi com funcionen aquells
serveis que són competència directament de l’Estat, com
justícia mateix, i que els pugui valorar, sobretot comparant-los
amb aquelles que gestionam directament des de la nostra
comunitat autònoma, crec que en aquest sentit no hi hauria
d’haver més dubtes, i això també hauria de servir per estimar-
nos un poc més, per valorar més la feina que fan les nostres
institucions i estar-ne més orgullosos.

En concret, respecte d’aquesta compra hi ha una qüestió
que és la vinculació del Sr. Lafuente amb el Partit Socialista,
que jo no sé si és vera o no, perquè tal vegada hauríem d’haver
començat per aquí. Si, de fet, aquest senyor no hagués estat
afiliat al Partit Socialista, no seríem aquí, perquè a un moment
donat es fa una compra on hi ha un intermediari que sembla ser
que està vinculat amb el Partit Socialista, per tant, un mitjà de
comunicació ho treu i evidentment es posen els mecanismes
de control -sí, sí, res a dir, Sra. Durán-, es posen els
mecanismes de control de dir, vegem què ha passat.

Especialment perquè des que va començar o des d’aquests
quaranta anys que duim de democràcia hem vist moltes coses,
i n’hem vistes de molt grosses, n’hem vistes de molt grosses.
Per tant, per un principi de precaució dic, bé, vegem què ha
passat, i especialment per aquell dit que diu que “la dona del
Cèsar a part d’honrada també ho ha de parèixer”, supòs que a
partir d’aquí es va demanar la seva compareixença perquè
donàs totes les explicacions. Però, repetesc, que aquí hi ha una
qüestió bàsica que és aquesta, perquè la resta entenem que no
és així, que no és l’objecte diríem d’aquesta possible sospita
que puguin tenir alguns. 

Per tant, per allò mateix que “la dona del Cèsar a part
d’honrada ho ha de parèixer”, crec que s’exigia un esforç de
transparència que realment la seva conselleria ha permès,
perquè de fet és tot públic; és a dir, no hi ha res en aquest
sentit que no estigui publicat a la plana web tant de
transparència com en altres. Com tampoc no podia ser d’una
altra manera, tot i que evidentment la legislació no ho
requereix, perquè parlam de contractes que es fan en una
situació d’emergència i, per tant, la legislació és una altra. En
aquest sentit, entenem que hi ha hagut més informació de la
que realment la legislació requeria que hi hagués, i això també
s’ha de poder agrair.

Tot i això també s’entenen totes les sospites que hi pugui
haver, evidentment, i, evidentment hi ha d’haver una feina per
part dels grups parlamentaris, i especialment dels que no
donen suport al Govern, de fiscalització de la feina que fa el
Govern. En això res a dir, és totalment legítim, per tant, que es
doni tota la informació que s’hagi de donar. La prova que vostè
i el seu equip hagin comparegut aquí una vegada més també és
una prova diríem de garantia, i venen, venim, en parlam i em
demanau tot el que considereu que hagueu de demanar. Crec
que també això és una prova més.

Acabaré la intervenció amb unes paraules del Sr. Far, de
l’Oficina Anticorrupció d’aquestes illes, que deia: “volem fer
-a més ho deia a una entrevista que li feren a l’Ara Balears-
volem fer-ne una anàlisi completa, és a dir, no perquè hi hagi
hagut pràctiques corruptes sinó perquè podríem fer
recomanacions per a futures compres”. Tant de bo que
aquestes futures compres no s’hagin de fer dins aquest context
caòtic a què ens referíem abans, on això a nivell mundial ha
saturat evidentment tota la producció de determinat material,
i que de tot això..., és a dir, no només de procediment sinó del
que parlàvem abans, que no haguem d’anar a l’altra punta del
món per aconseguir determinat material, n’haguem après de
qualque manera, amb aquesta i amb moltes altres qüestions.

Per tant, res més que agrair-li una vegada més que hagi
comparegut, les explicacions que ha donat i per part meva no
hi ha res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Estic totalment
d’acord, tant de bo no haguéssim hagut de fer aquesta quantitat
de voltes per poder aconseguir material i tenir sobretot la
seguretat de tenir aquest material. I amb empreses locals el
que hem vist és que també s’han desvivido -ara no em surt en
català-, han fet tot el que han pogut i més per donar resposta,
per fer donacions, han treballat moltíssim en aquest sentit. I
així hem sabut que podien fabricar mascaretes o que podien
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fabricar pantalles, i això ens va donar la idea de poder fer la
crida pública per a empreses d’aquí, de les Illes Balears. 

També he de dir que es va fer una convocatòria de recerca
precisament motivada pel mateix, perquè també investigadors
ens deien que tenien interès a fer recerca sobre el tema de la
COVID i essent un virus prou incipient i encara desconegut,
doncs s’han aprovat projectes per valor de 400.000 euros.
Tampoc no s’ha fet això a totes les comunitats  autònomes,
crec que és una aposta del Govern, que ens encantaria que fos
molt més, però com a mínim una prova de voluntat i  una
mostra de la forma de fer d’aquest Govern.

Totalment d’acord amb la gestió transferida, totalment
d’acord. O sigui un se n’adona quan depèn del Govern central
que som petits, com a terra, som molt grans, tenim molta
riquesa de molts tipus, sobretot natural, social, etc., però som
petits, és una comunitat petita i per tant, crec que la gestió
transferida ens és molt més apropiada a nosaltres. I després hi
ha un munt d’organismes que ens auditen, Sindicatura de
Comptes, la Intervenció mateixa de la comunitat autònoma,
l’Oficina Anticorrupció. 

I jo, per acabar, i també vostè ha fet una referència a un
agraïment del Sr. Far, pel seu interès i perquè si aquestes
propostes ens poden ajudar a millorar i adquirir el material, o
ells volen estudiar també si hi ha hagut aquesta variabilitat de
preus internacionals i els motius i d’altres, encantats i agraïts
també a l’Oficina Anticorrupció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears com a primera
o única intervenció té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes señoras y señores
diputados. Bueno, en primer lugar buenas tardes, Sra.
Consejera Gómez.

En primer lugar quería hacer referencia a su primera
intervención en la que nos ha comentado que..., bueno, ha
vuelto a sacar otra vez que ustedes hacen controles sanitarios,
más de 80.000 en los aeropuertos, y que todos sabemos que
consisten en rellenar una encuesta. Así que, por favor, dejen
ya de contribuir a eso que se está llamando ya el gobierno del
bulo, esto no son controles sanitarios, rellenar una encuesta
en el aeropuerto y ponerse la medalla de que realizan más de
80.000 controles sanitarios en los aeropuertos es un insulto
a nuestra inteligencia.

Bien, después simplemente mire, nosotros llevamos un
año de legislatura y la Consejería de Salud que usted dirige va
de escándalo en escándalo. Nosotros hemos solicitado, y
esperamos que se debata pronto, una comisión de
investigación por el escándalo de las ambulancias aéreas,
como usted ya sabe y que ustedes estuvieron pagando durante

más de un año a un precio millonario, a sabiendas del
incumplimiento flagrante y constante por parte de la empresa
que prestaba el servicio. Ahora tenemos el escándalo de la
comisión, parece ser que a dedo, que se está pagando a un
histórico militante del PSOE, por la compra de mascarillas y
por lo que usted ha venido hoy aquí a darnos explicaciones. Y
si fuera poco ello, pues hoy nos despertamos con la noticia de
que su consejería realizó una macabra selección para vetar el
acceso a los servicios médicos de gente que está residiendo
en centros de tercera edad.

Usted ha empezado esta intervención dando un mensaje de
ánimo a los afectados, supongo que no incluye a los que su
consejería marcó en rojo en las residencias de ancianos.
Nosotros, por si acaso, ya le anuncio que vamos a solicitar una
comisión de investigación sobre este asunto, que nos parece
muy grave.

Usted habla de transparencia, pero yo aún no he recibido
nada de lo que le he solicitado a su consejería en cuanto al
tema del Sr. Lafuente. Le he pedido hoy, hace ya 6 semanas,
que me entregue contratos de servicios de intermediación y/o
de asesoramiento legal, porque usted va cambiando de objetos
de contrato, según el día de su comparecencia, por tanto, yo le
pido los contratos de intermediación o de asesoramiento
legal, para la adquisición de material sanitario durante la crisis
ocasionada por la COVID-19, formalizados por el Gobierno
de Baleares durante marzo y abril. También le he pedido los
contratos de suministro de material, no solamente de
intermediación y asesoramiento legal, sino directamente los
de suministro, formalizados durante esos meses, para la
adquisición de material de protección para los sanitarios. No
he recibido aún nada.

Sra. Consejera, usted dice que no tiene por qué publicar las
contrataciones de emergencia. Mire, el cumplimiento de los
requisitos del principio de publicidad se exige a los contratos
adjudicados por tramitación de emergencia, exactamente igual
que al resto. El artículo 120 de la Ley 9/2017, de contratos
del sector público, no exceptúa ese principio de publicidad,
ese artículo que recoge la tramitación de emergencia no dice
que se puedan ustedes ahorrar publicar los contratos.

Por tanto, Sra. Gómez, entienda que al menos a mi sus
comparecencias, lejos de aclarar las dudas que puedan surgir
acerca de su gestión, lo que hacen es preocuparme aún más. El
hecho de que ustedes puedan contratar con carácter de
emergencia, sin necesidad de tramitar un expediente de
contratación, significa que puedan ahorrar el tiempo que
requeriría la tramitación de este expediente, pero no que
puedan incumplir la ley. Usted tiene que dar cuenta de estos
contratos en el Consejo de Gobierno y tiene que cumplir con
los requisitos de publicidad de los contratos, entre todo el
resto de requisitos que recoge la Ley de contratos.

Y aquí el problema es que usted nos dijo que era un
contrato de asesoramiento legal, lo dijo en su anterior
comparecencia, pero ahora dice que es una intermediación. Es
que no es lo mismo, es que dice que ha recibido 20 millones
de mascarillas quirúrgicas, y no todas ellas han necesitado de
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un intermediario. Entonces ¿por qué las compradas a través de
la intermediación o a través de la intermediaria asociada al Sr.
Lafuente necesitaban esa intermediación, y en las otras no?

Mire si es sospechosa su actuación, que esta vez sí, a
diferencia de lo ocurrido con el contrato de las ambulancias
aéreas, esta vez sí que hasta la Oficina Anticorrupción, que
lleva una legislatura sin mover un papel, hasta ellos han
anunciado que van a investigar este  tema. Claro que nuestra
confianza en esa investigación, pues, visto lo visto hasta ahora,
es bastante... es nula. Tampoco es que sea una confianza ciega,
ni mucho menos y que nos permita relajarnos para continuar
ejerciendo nuestra labor de control. No sé, tal vez nos
sorprenda, pero, vamos, dudo mucho que saquemos algo en
claro, ojalá me equivoque y no sea una operación de
blanqueamiento de la actuación realizada en este sospechoso
asunto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Me gustaría que aclarase si se trata de un contrato de
asesoramiento legal, como dijo en su anterior comparecencia,
o si se trata finalmente de un contrato de intermediación,
como me ha parecido entender hoy.

Y continuaré en mi segunda intervención. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, tengo la
sensación de que usted no escucha mis respuestas y que sigue
haciendo las preguntas, la misma sensación tengo de que
promueve el odio y la crispación, y la misma sensación tengo
de que tratan y pretenden vivir en otra realidad paralela que
afortunadamente no es la de los ciudadanos de este país.

Escándalos son sus manifestaciones en Madrid, desde mi
punto de vista. Escándalos son sus declaraciones en contra de
la inmigración, de la diversidad sexual de los niños, de la
adolescencia, de la OMS, esto son escándalos reales, eso son
insultos a la inteligencia social, eso sí son insultos a la
inteligencia social.

En los puertos y en los aeropuertos, le hago saber que
hemos hecho controles, y me reitero, hemos hecho controles,
junto al Gobierno de Canarias somos las dos únicas
comunidades autónomas de este país que hemos hecho
controles en puertos y aeropuertos. Sepa usted que el personal
sanitario y personal de soporte que está haciendo estos
controles cuesta alrededor de 100.000 euros al mes. Por lo
tanto, le aseguro que hay personal sanitario en puertos y

aeropuertos, que han identificado a personas con síntomas
respiratorios, que han podido derivar personas con síntomas
a los centros públicos, que han identificado casos, que nos ha
permitido aislar personas y estamos hablando de 78.785
controles en puertos y aeropuertos, a todas las horas del día y
de la noche, cuando ha llegado un vuelo, además de la toma de
temperatura, además de la revisión del cuestionario, una
valoración por profesionales sanitarios.

Por tanto, dejen de tratar de confundir a la población, ya sé
que no les importa un carajo lo que yo estoy diciendo, lo
único que pretenden es confundir a la población, pero esa no
es la vía de hacer política, Sra. Diputada. Es que el problema
es que usted se lo cree, además, o sea, esto es lo que más me
indigna.

En Mallorca se han rellenado 23.285 cuestionarios, en
Ibiza 11.907, personas con síntomas de coronavirus, personas
con fiebre, personas con otros síntomas a los que se les ha
podido dar atención con protocolos de actuación, con
derivaciones a las (...) con participación de los profesionales,
hay protocolos, son en colaboración con el resto de... con la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos, con Salud
Pública, con el Servicio de Salud, GESAIB, etc. Por lo tanto,
se hacen controles sanitarios en puertos y aeropuertos de esta
comunidad autónoma.

Afortunadamente, mientras usted se preocupa, la
ciudadanía agradece la asistencia, agradece el ser una de las
comunidades autónomas con mejores resultados y eso lo
agradece la ciudadanía, no lo digo yo, y el ir recuperando la
normalidad poco a poco también.

Como no me hace preguntas, y lo único que hace son..., o
sea, exposiciones de información, no me hace preguntas, a mí
me gustaría que hicieran propuestas, a mí me gustaría que
hicieran propuestas, todos los diputados hacen alguna
propuesta, ustedes no. Está muy bien la crítica, en su caso
destructiva, pero hagan aportaciones. ¿Qué aportación han
hecho a los ciudadanos de esta comunidad autónoma? ¿Qué
aportación han hecho a los ciudadanos de este país, que tanto
aman y tanto quieren con su bandera? ¿Qué aportación hacen?
¿Que salgan a la calle a decir que esto de la COVID es una
tontería, que nos contagiemos todos cuanto antes posible, a
ver si se muere más gente? 

¿Y usted tiene el valor de hablarme de las residencias?,
usted, Sra. Diputada.

Hemos tenido una actuación ejemplar en esta comunidad
autónoma en la gestión de las residencias, y no se preocupe:
vendré las veces que sean necesarias, y pida usted y pregunte
lo que quiera, porque le puedo asegurar... cada día hemos
mandado un informe a la Fiscalía General del Estado con la
situación de las residencias y, desgraciadamente, se han
muerto personas, pero también le puedo decir que todo el
equipo que ha estado trabajando y atendiendo y dando soporte
a las residencias ha hecho un trabajo brillante.
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Está a su disposición toda la documentación, todos los
contratos de emergencia, el informe justificativo, la
resolución del director general, el dar conocimiento al
Consell de Govern, se está haciendo con cada contrato de
emergencia. Cada viernes llevamos todos los contratos de
emergencia.

No hay adjudicación en los contratos de emergencia, por
eso la doctrina entiende que no es necesaria la publicidad.

De todas formas, Sra. Diputada, yo a usted no le voy a
discutir, de esto, le puedo discutir de otras cosas, pero de
derecho probablemente no, pero nosotros lo publicamos todo.
La realidad es esa: lo publicamos todo.

 Puede ir al Servicio de Salud cuando quiera, se lo
facilitaremos todo, antes de hacer según qué aseveraciones...
está usted invitada, y con los jurídicos que le sabrán explicar
mucho mejor que nosotros, ¿no?

Y en cuanto a los contratos de la Sra. Wei, evidentemente
no teníamos conocimiento en el mes de marzo de cómo
funcionaba el mercado chino, y necesitábamos de este
asesoramiento. Por lo tanto, no..., contratos de emergencia
solamente hay un tipo y es un contrato de emergencia. No hay
por qué..., no hay forma de especificarlo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes té la paraula la Sra. Sureda, en una primera o única
intervenció.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats , molt
bones tardes a totes i a tots. Sra. Gómez, vull agrair la seva
compareixença, a vostè i a tot l’equip que l’acompanya.
També, com s’ha dit, el suport a totes les famílies que han
perdut algun familiar per la COVID-19 i encoratjar i donar
força a tots els que lluiten per superar aquesta malaltia.

És cert que aquesta crisi sanitària ens ha sorprès a tots i
també pens que ens ha vengut molt grossa i s’ha hagut d’actuar
de manera precipitada i segons quines decisions per ventura no
han estat les millors. És cert que des de la seva conselleria
s’ha fet un gran esforç per coordinar accions i per poder
preparar els equips necessaris, però em sum a les paraules del
Sr. Gómez, perquè crec que també ha de reconèixer que hi ha
hagut errades i  que d’aquestes s’ha d’aprendre i s’ha de
millorar, crec que és bona mica de prudència i d’humilitat.

Es parla d’urgència, de necessitat, d’alarma i,
sincerament... i s’ha fet via a les Balears  a tenir equips, però
encara se n’hauria d’haver feta més perquè... no només a
professionals sanitaris, sinó a sociosanitaris i altres serveis
essencials. I hem de ser honests, no ens ha vengut just durant
unes setmanes, sinó que n’ha faltat, perquè ens hem trobat amb

situacions una mica... de nervis i això no n’hi hagués hagut si
haguéssim tengut el material adient, que també és cert que és
un material que es necessitava per tot i hi havia el que hi havia
i s’havia de repartir, en això no li posam cap dubte.

En el tema que ens ocupa avui, el Sr. Lafuente és afiliat del
Partit Socialista, tampoc... i sincerament no ens importa
perquè no és el primer contracte que s’ha pogut donar a
qualsevol color de persones que els voten, és que a mi m’és
igual a qui vota cada empresa i no entram a si és del Partit
Popular, del PSOE, d’El Pi, de MÉS, és que no hi entram, si es
fan les coses ben fetes, i en aquest cas concret era perquè hi
havia una necessitat urgent i era molt necessari el material que
es demanava, si acompleixen totes les garanties que la Llei de
contractes estableix.

Per tant, transparència i  honestedat en tot moment i
sobretot coherència tant si estàs al Govern com si estàs a
l’oposició.

S’ha comanat per un valor de 40 milions d’euros el
material a les nostres illes, ens ha dit la consellera, que es
passen fins a sis controls, que el material que ha arribat aquí
no ha estat defectuós, però amb aquest contracte, amb aquesta
contractació s’han creat dubtes on es va comentar que va
aparèixer més tard aquesta contractació a la plataforma, que no
coincidia el servei que posava a la plataforma amb la
contractació real, i crec que per això vostè és aquí avui a retre
comptes d’aquesta situació i també del material que ha anat
arribant i, per tant, malgrat que considerem que és complicat,
entenem que s’ha de fer.

A mi no m’ha quedat clar, i ho han demanat els diferents
portaveus, que si hem gastat 40 milions d’euros, no sé si tot el
material que ha vengut procedeix de la Xina, no ho sé, però si
així com per aquest material que ha dut el Sr. Lafuente, amb
l’empresa que ell... de Holdings, de Rayan Holdings, totes les
altres empreses si també necessitaven darrere un bufet
d’advocats amb unes minuts d’1,5% suposaria més... uns
700.00 euros en minutes. 

Per tant, m’agradaria saber, i em sembla molt bé si ha estat
necessari comprar a través d’aquest bufet aquest material a
aquesta empresa, però si la resta de material que ha arribat de
la Xina ha necessitat passar els tràmits pertinents amb un bufet
i si s’ha de pagar. No li demanaré més coses perquè és el que
en concret m’interessa.

Pensam que l’Oficina Anticorrupció ha de fer la feina que
li pertoca, ha d’estudiar aquesta contractació si així ho troba
oportú i si hi ha irregularitats, evidentment s’han de depurar
totes les responsabilitats. I si troba actuacions millorables,
com s’ha dit que era el seu efecte, jo pens que això és la
Sindicatura de Comptes la que ho ha de fer i ha de dir si hi ha
d’haver qualque tipus de canvi en la manera de contractació,
que aposta fan els informes pertinents.

Res més, per ara, Sra. Consellera, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Sureda, benvinguda, estic
contenta. La veritat és que vostè  ha fet una reflexió que és
molt certa i és que si nosaltres teníem el material que
consumim habitualment i en una setmana se’n va multiplicar
el consum per deu o fins i tot per cent en algun material,
perquè, per exemple, les bates o les granotes, això
pràcticament no s’empra i de sobte es va haver de multiplicar
per cent en molt poques setmanes. 

Per tant, és que nosaltres teníem previsió  de..., teníem
estoc de material, afortunadament teníem un bon estoc de
material a les Illes Balears, i per això no es va acabar..., o
sigui, no, no..., ens va donar temps a fer tot aquest
procediment, però, evidentment, vàrem patir.

Quasi tot el material es fabrica a la Xina, després hi ha
medicaments que es fabriquen a l’Índia, bàsicament es
fabriquen a la Xina i a l’Índia els medicaments. Per exemple,
hem comprat 20 respiradors al Japó, a la casa Philips del Japó,
i hem dut 20 respiradors del Japó. També a un moment que
vèiem que podia ser necessari. Afortunadament no ha estat així
al final, però sí que hagués pogut passar, i ara tenim aquests
respiradors. 

A veure, com era al principi que ho desconeixíem tot del
mercat xinès, ens va anar molt bé trobar a aquesta advocada
que pogués fer aquesta recerca de fàbriques, perquè no ho pots
comprar directament, però després les compres es fan
directament a les fàbriques, o bé mitjançant distribuïdors. Tots
els altres que he anomenat són distribuïdors i els distribuïdors
ja són els que contacten amb nosaltres i nosaltres amb ells. I
els distribuïdors... la comissió que poden aplicar doncs igual
que qualsevol..., com l’empresa distribuïdora d’aquí, carreguen
el preu, és a dir, la seva comissió està afegida al preu. Aquesta
és l’única diferència, el procediment és diferent i, per això,
aquesta és l’única assessora legal que tenim, perquè va ser al
principi, desconeixíem el mercat xinès.

Quan varen començar a oferir-se perquè..., jo record el Sr.
Font, record diputats de diferents partits fer oferiments de
persones, perquè sabien que hi havia poc material, dir: doncs
coneixem una persona que ens diu que tenen una fàbrica..., tot
això ho vàrem explorar nosaltres. Però, és clar, fins a tenir la
seguretat que aquell material podia arribar, que podia arribar
amb certesa, que sortiria de la Xina i arribaria aquí. La veritat
és que és un procés que per molta via que volguéssim fer va
dur el seu temps. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn del Grup Mixt, però,
com que no han assistit, continuam amb el següent grup. Per

tant, passam al Grup Parlamentari Socialista, amb un únic torn
o amb una segona intervenció, si escau, el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més em permetran
que comenci amb unes paraules de reconeixement cap a tots
els professionals sanitaris i sociosanitaris que al llarg
d’aquests mesos han donat el millor d’ells mateixos per tractar
sense descans totes les persones afectades per la COVID-19.
El suport a la comunitat científica del nostre país que dia rere
dia ens apropa un poc més a la fita d’assolir una nova vacuna
que permeti aturar l’expansió d’aquest coronavirus. També de
conhort, com no pot ser d’una altra manera, cap als amics i
familiars de totes aquelles persones que, malauradament, han
mort a conseqüència d’aquest virus. I, en definitiva, de gratitud
cap a tota la ciutadania de les Illes Balears que, gràcies a la
seva responsabilitat, prudència i respecte a les recomanacions
realitzades, han permès que la nostra comunitat autònoma
sigui capdavantera en l’actual procés de desescalada.

D’altra banda, també voldria agrair a la consellera i al seu
equip, l’equip que l’acompanya, la seva presència en aquesta
nova compareixença a la Comissió de Salut, el seu equip tant
a l’esquerra com a la dreta. 

Fins aquest moment, Sra. Consellera, hem tengut
l’oportunitat d’assistir a dues compareixences seves on ens ha
informat i hem tengut l’ocasió de debatre la gestió sanitària
realitzada pel seu departament enfront de la pandèmia de la
COVID-19. Pel que fa a la compareixença que avui ens ocupa
l’objecte del debat es concreta en el material sanitari adquirit
per la Conselleria de Salut, la qualitat d’aquest material i el
paper que hagi pogut desenvolupar el despatx Lafuente
Abogados per a la seva compra. 

Adquisició  de material. En relació amb l’adquisició de
material el debat que vàrem mantenir en la seva primera
compareixença en el ple del Parlament, el passat 21 d’abril, ja
vàrem tenir l’oportunitat de conèixer les dificultats que a
l’inici d’aquesta pandèmia es varen produir per poder proveir
el material sanitari suficient i respondre d’aquesta manera a
l’àmplia i continuada demanda que es va generar en pocs dies
per afrontar, amb totes les garanties de seguretat, l’elevat
increment de casos de contagis que es varen produir.

Certament, crec que podríem dir que el mercat relatiu al
material sanitari precís per afrontar amb les millors garanties
per part dels professionals sanitaris l’expansió del
SARS-CoV-2 es va col·lapsar. Durant algunes setmanes la
demanda d’aquest tipus de material va superar, amb escreix,
l’oferta existent que, a més, com ja s’ha dit a les diferents
intervencions al llarg d’aquesta compareixença, es trobava
pràcticament en la seva totalitat a la Xina. En aquest sentit, els
proveïdors tenien dificultats per abastir el mercat i això es va
traduir en un increment de preus i en uns nivells de
competència molt elevats entre tots els compradors.

De fet, com ja vaig fer constar a la seva primera
compareixença, alguns dirigents autonòmics, com, per
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exemple, el Sr. Feijóo, admetien les dificultats pròpies i les
existents per part de l’Estat per adquirir el material sanitari
necessari que cobrís l’elevada demanda produïda als hospitals,
centres de salut i residències del nostre país. Si més no,
aquestes dificultats, que per a un territori com les Illes
Balears encara es tornen més grans, no ens han de distreure de
l’objectiu final que no és un altre que proveir del material
necessari els professionals sanitaris i no sanitaris per, com ja
hem dit en diferents ocasions, afrontar amb les màximes
garanties de seguretat l’expansió de la COVID-19.

Per tot això, Sra. Consellera, ens pot respondre a les
següents preguntes? Davant del primer cas de la COVID-19 a
les Illes Balears, el mes de febrer, varen anticipar compres de
material sanitari necessari previ a la declaració de l’estat
d’alarma?

Ens pot detallar les dificultats que varen trobar per adquirir
material sanitari propi després del 14 de març i quines
dificultats han observat d’altres comunitats autònomes.

Com s’ha realitzat el procés de distribució de material de
protecció cap a les diferents gerències?

A més de subministrar material als professionals sanitaris,
a quins altres col·lectius professionals ha proveït material el
Servei de salut?

Quina és la previsió actual de despesa per adquisició de
material sanitari en aquesta nova realitat en què haurem de
conviure amb la COVID-19?

I la darrera pregunta d’aquest bloc: amb quina previsió fa
feina el seu departament per garantir l’estoc de material
suficient davant d’un possible rebrot d’aquest coronavirus?

Material defectuós. Una de les altres polèmiques que ha
marcat el debat de la gestió sanitària al llarg d’aquests mesos,
ha estat la manca de material sanitari oportú, a més de la
manca de material sanitari oportú -perdó- ha estat la tramesa
de material defectuós o amb unes garanties de seguretat i
certificació inferiors a les recomanades que, en conseqüència,
ha implicat posar en risc els professionals sanitaris que
n’hagin pogut fer ús. 

Lamentablement sembla que aquest fet no només s’ha
produït a la nostra comunitat autònoma o al conjunt de l’Estat,
sinó que s’ha reproduït més enllà de les nostres fronteres:
“Alemania pierde el rastro en Kenia a un cargamento de 6
millones de mascarillas”, 24 de març de 2020. “Holanda
retira 600.000 mascarillas defectuosas compradas en
China”, 29 de març de 2020. “Bélgica compra 100.000
mascarillas a China y las recibe defectuosas y de
Colombia”, 31 de març de 2020. “El Reino Unido encargó
millones de tests de anticuerpos que no han funcionado”, 6
d’abril de 2020. “Unas 20.000 mascarillas con fallos que
compró Andalucía se usaron en los hospitales”, 30 d’abril
de 2020. “Los fabricantes de las mascarillas regaladas por
la Comunidad de Madrid borran su web tras usar
certificados de homologación falsos”, 13 de maig de 2020.

Davant d’aquest escenari, Sra. Conseller, que es pot
comprovar que no entén de territoris ni diferencia entre
governs, ens pot contestar les següents qüestions? Quins
criteris han seguit per a la compra del material sanitari? Com
valora l’aportació de material sanitari realitzada per l’Estat?
Els fabricants i els proveïdors han complert amb l’acordat a
cada contracte? Creu que s’han produït abusos en els preus del
material sanitari? Creu que amb la normalització dels preus es
garantirà -perdonau- la normalització dels mercats, ara que la
situació  ja no és de col·lapse, es garantirà la qualitat i
certificació de tot el material sanitari que es pugui adquirir?

Finalment, en relació amb les compres a través de
Lafuente Abogados, és el motiu d’aquesta compareixença, que
respon fonamentalment a les contractacions dels serveis d’una
advocada d’origen xinès, experta en dret mercantil i associada
al despatx Lafuente Abogados, per realitzar els tràmits
necessaris per a la compra de material sanitari a la Xina. 

Idò bé, davant d’aquesta situació, de moment sabem, u, que
a l’inici de la pandèmia la majoria de països i regions
afectades per la COVID-19 van haver de mobilitzar una
quantitat ingent de material sanitari; dos, que els proveïdors
nacionals van ser incapaços d’afrontar aquest increment
exponencial de la demanda de les administracions central,
regionals i hospitalàries; tres, que el mercat més ampli relatiu
a la fabricació d’aquest tipus de material es troba a la Xina;
quatre, que des de mitjans del mes de març en aquest mercat
es va produir un xoc donada l’extraordinària demanda que es
va produir; i per últim, el punt cinquè, que les normes del
mercat xinès funcionen d’una manera diametralment diferent
de com puguin funcionar a la Unió Europea. Per tot això el
Servei de Salut va contactar amb la Sra. Wei Wei Jiang que, tal
com apareix a la web d’aquest despatx i que per sort no ha
desaparegut, com en el cas de Madrid, és especialista en
inversió estrangera a la Xina, a més de parlar el xinès mandarí,
perquè faci d’intermediària i localitzi un proveïdor disposat a
subministrar i proveir el material sanitari suficient a la nostra
comunitat autònoma.

En aquest sentit, Sra. Consellera, vostè mateixa ha fet
menció de forma detallada al proveïdor que es va localitzar i
va facilitar el material, de la quantitat de material que es va
adquirir, dels dies en què aquest material va arribar a la nostra
comunitat autònoma, i dels pagaments realitzats tant pel
material sanitari com per les gestions realitzades per aquesta
advocada per localitzar el proveïdor, realitzar els tràmits de
compra oportuns i poder transportar-lo a les Illes Balears amb
les màximes garanties legals i d’acord amb les condicions del
mercat xinès.

Transparència total, Sra. Consellera, transparència total. I
si l’Oficina Anticorrupció ha d’actuar d’ofici en aquest cas,
benvingut sigui, encara millor, Sra. Consellera.

Igualment, pel que fa a la qualitat d’aquest material, també
ha informat que fou analitzat, i que malgrat haver complert
totes les garanties de seguretat i amb les certificacions
oportunes van decidir retirar una partida de 40.000 mascaretes
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per assegurar la tranquil·litat de tots els professionals
sanitaris. 

Així i  tot, Sra. Consellera, s’han volgut estendre dubtes
sobre to t aquest procés per l’afiliació política del Sr. José
María Lafuente, que resulta que pertany al nostre partit. Idò bé,
Sra. Consellera, ja per acabar, ens pot respondre les següents
preguntes? Durant la gestió d’aquesta pandèmia, que a data
d’avui ha suposat 2.242 contagis, s’ha plantejat a la seva
conselleria que una manera correcta de procedir era beneficiar
els membres del Partit Socialista? Creu que amb la compra de
material sanitari que es va realitzar a través de l’advocada
xinesa associada al despatx Lafuente Abogados va beneficiar
al Sr. Lafuente més enllà de les minutes que li corresponen
pel treball realitzat? Han realitzat tots els pagaments prevists
pels serveis prestats per aquest despatx? Creu que de manera
progressiva serà possible proveir material sanitari del mercat
nacional? I la darrera pregunta, Sra. Consellera, però no per
això manco important: ha tengut èxit la consulta a la indústria
local per a la fabricació del material sanitari i de protecció?

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, prepara bé les
compareixences, amb moltíssima d’informació. És cert que
crec que 227 persones han perdut la vida, i això seria un drama
tot i que en fos una. Crec que també hi ha molts de
professionals contagiats que, com he dit, cada un que es
contagia per a mi és un fracàs que crec que hem d’estudiar. És
molt important que hi hagi material, i és molt important que
ningú no es relaxi, que no ens relaxem nosaltres des de
l’administració, transmetre els missatges realment que això no
ha acabat, i que realment tenguem també la previsió del
material suficient per, en cas d’un rebrot, poder fer-hi front. 

Ens hem trobat..., abans ho deia al Sr. Gómez, si jo contàs
tots els detalls, no només que sé sinó que..., crec que podríem
preocupar molt, de situacions que hem hagut de viure, que
afortunadament s’han pogut superar, també, com és
l’adquisició de determinats materials a un moment determinat,
i moltíssimes més coses. 

La previsió, em demanava, de compres. Està al voltant de
quatre mesos de la majoria del material. Totes les comunitats
autònomes han tengut dificultats, unes més que altres, també
és cert, però posin-nos, com els vaig dir a la darrera
compareixença, en el mapa, les Illes Balears, del món i som
bastant petits, bastant insignificants, pel que suposen tots els
països del món, hi ha més de 195 països amb contagis, i
després situam cada una de les comunitats autònomes. Jo estic
molt orgullosa de tot l’equip del Servei de Salut, de tot el
departament de gestió, de compres, de contractació, perquè
han estat capaços de dur material aquí essent dels primers

d’Espanya a rebre aquest material; i som illes, i vol dir que els
vols havien d’arribar a més directament, i abans m’ho ha
demanat la Sra. Diputada del Partit Popular, i ara ho he vist
anotat: el preu dels vols varia en funció de les tones; és vera
que cada companyia té els seus preus però varia en funció de
la quantitat de material que arriba, està en funció de les tones.

Com es distribueix aquest material? Evidentment en funció
de necessitats. És cert que hi ha hagut molt de control de
material, molt de control del material; de vegades els
professionals sanitaris estam avesats a poder anar a un lloc a
agafar el material, i ara ens passa, i estam veient en els carrers
mascaretes en terra, i estam veient..., i també plàstic, guants,
etc., és a dir, que s’ha de fer també una crida a la
responsabilitat, i no estam els professionals sanitaris gaire
avesats que ens donin el material per a sis que necessitam per
a un torn. Això a vegades costa acceptar-ho.

Però com s’ha repartit? En funció del que diuen els serveis
de prevenció que s’ha de dur a cada un dels llocs de feina, i
això també ha variat, això també ha variat, perquè jo record que
al principi de to t de la pandèmia es varen fer circuits
diferenciats a les urgències hospitalàries; per exemple, els
professionals que feien feina... que tenien pacients amb
símptomes respiratoris duien material, i els altres no, de
protecció. Què hem vist? Que les persones ingressen per
diferents motius amb COVID positiu, però això ha estat
després. És que ens deien “És que les persones
asimptomàtiques no contagien”; ara no és cert, ara sabem que
el període màxim de contagi és precisament quan estan
asimptomàtics, és la primera setmana de contagi. És a dir, a
mesura que s’ha anat sabent s’han pogut explicar moltes coses. 

Els ho deia abans, un protocol preoperatori..., ah, no, això
ho he dit avui matí, perdonin, un protocol preoperatori que va
sortir negatiu, perquè s’estan fent PCR a totes les persones
que han d’ingressar i que s’han d’operar, i va sortir negatiu, i
quan el pacient es va operar, després d’operat, va sortir positiu,
va començar amb símptomes respiratoris. Això aquesta
setmana passada, i tenim professionals de baixa en aïllament
per aquesta situació perquè, clar, pensàvem que era negatiu
aquest pacient i en canvi era positiu. Per tant crec que les
mesures s’han d’extremar i el material ha de ser el necessari,
però també el que han anat actualitzant e ls  serveis de
prevenció, que ha anat canviant molt durant la pandèmia, i el
consum s’ha multiplicat per molt.

La despesa. Si no hem augmentat, si no hem augmentat, al
voltant dels 9 milions d’euros mensuals de consum de
material; aquesta podria ser la previsió.

I després... em deia per part de l’Estat. És cert que..., abans
ho he dit i no pretenc que sigui una crítica, però la situació de
la pandèmia aquí hem anat sempre un poc per darrere d’altres
comunitats  autònomes que han tengut més casos, i per tant
més necessitats. Nosaltres ens hem ofert també a altres
comunitats autònomes a un moment donar per poder rebre
pacients de fora, i hem ofert al ministre també, personalment
he ofert al ministre poder dur pacients, quan vèiem que la
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nostra situació era controlada i a altres comunitats autònomes
no ho era.

Els proveïdors han complert, és cert que han complert,
excepte en aquell moment que he comentat, que es va tancar
l’espai xinès per un problema de les seves fàbriques de
processos de certificació, etc., que vàrem poder rebre
aquestes comandes de Rayan Holdings, els altres es varen
retardar, que justament va coincidir amb el compromís que
nosaltres teníem de servir els consells insulars, que també
vàrem oferir aquesta ajuda, perquè no és la nostra
responsabilitat però enteníem que havíem també d’ajudar els
ajuntaments o els consells a comprar i a cercar, i ara de fet la
Conselleria d’Afers Socials, per exemple, ha pogut comprar
i han anat comprant; des de Dependència, la Fundació de la
Dependència, han comprat el material, i prova de la situació és
que per exemple les residències públiques han tengut menys
casos i han tengut una situació  bastant controlada, i moltes
privades també, la majoria, per cert.

Abusos en els preus. Pens que sí, que n’hi ha hagut, que
n’hi ha hagut; n’hi ha hagut perquè hem passat de comprar, ja
dic, hi ha hagut una variabilitat en els preus molt important,
però quan un es planteja... Jo qualque telefonada rebia del
Servei de Salut: “Ens han apujat el preu al doble, què feim?”;
què has de dir, si veus que necessitaràs el material? L’hem
comprat, clar que l’hem comprat.

I després una cosa que vull que quedi clara, perquè fins i
tot vostè  ho ha dit, és que el Sr. Lafuente no ha demanat
honoraris, el Sr. Lafuente..., en el bufet fa feina aquesta
advocada xinesa, la Sra. Wei, però el Sr. Lafuente no ha
demanat cap partida d’honoraris, no ha presentat cap factura
d’honoraris, cap. I això vull que quedi clar, perquè s’enreden
a nomenar el Sr. Lafuente contínuament, contínuament, com
si fos ell el que cobràs i no ha estat així, i per tant això vull
que quedi clar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Obriríem ara un segon torn d’intervencions per
als grups que disposen de temps. El Grup Parlamentari
Popular té tres minuts i quaranta-cinc segons, intervé la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Veig que no m’ha contestat moltes de les preguntes que li
he fet abans, però ara ja vull anar fent conclusions. Encara tenc
l’esperança que ho faci.

Fets. Fets és que la Central de Compres de l’ib-salut ha
estat tancada durant tres mesos. Fets és que els que s’han
encarregat de fer totes les compres han estat tres directius de
l’ib-salut, tres directius que són càrrecs de confiança. Fets és
que un d’aquests directius, que havia fet feina a un despatx del
Sr. Lafuente, va cridar al despatx del Sr. Lafuente perquè
tramitassin tota una sèrie de compres. Fets és que s’han

comprat més de 40 milions d’euros en material a la Xina. Fets
és que li he demanat per què 30 milions d’euros en material en
sis empreses, i les tenc aquí i no vull gastar el meu temps en
això, però li he dit que sis empreses, amb les partides que li he
dit concretes, han facturat 30 milions d’euros.

No hi ha hagut cap contracte d’assessoria d’un advocat o
d’una advocada que hagi hagut de fer aquestes tramitacions.
Per tant els fets ens diuen que 8 milions d’euros en compres
a Rayan Holdings ens han costat o ens costaran més de
150.000 euros en missers, per una part, en les tramitacions de
duanes, i, per l’altra part, en el bufet, que ha estat un
assessorament, entenc, és un assessorament perquè no ha fet
cap tramitació de duanes, perquè ho hem pagat a part, facturat
a part. I li he demanat quin és el criteri perquè es paguin
d’aquests 8 milions d’euros, perquè hem pagat zero euros de
comissió  o  d’honoraris, com vostè vulgui, per 30 milions
d’euros, repetesc. En canvi per 8.200.000 pagarem entre un
1,5 i un 6%; un 1,5 em surt a mi 123.000 euros. Per tant amb
aquestes dues factures que fan falta -ara en tenim 78.000, ja-,
més dues factures més que vendran, en total entenc que si és
un 1,5 pagarem uns 123.000 euros al despatx del Sr. Lafuente.

I sí, dic el Sr. Lafuente perquè el Sr. Lafuente, ell mateix,
és a dir, en aquesta entrevista del Diari de Mallorca, dia 25 de
maig, diu que té molt més per facturar al seu despatx, perquè
evidentment, després es factura a nom de la Sra. Wei Wei
Jiang Ouyang, vull dir, jo li he dit el meu nom, Sra. Antònia
Martín, li he dit el seu nom, potser no l’he dit bé però sempre
he dit el nom d’aquesta senyora, perquè és el nom que consta
en el portal de contractació de l’Estat, però ell mateix va dir
que era el seu despatx. Supòs que deuen tenir un percentatge,
el que sigui, però ell està orgullosíssim que sigui el seu
despatx, i és al seu despatx, que varen cridar, no varen cridar
a l’advocada, el varen cridar a ell directament, així com ell ha
reconegut als periodistes que el varen entrevistar.

Per tant li ho torn demanar: seran 123.000 euros, que seria
un 1,5%, o serà bastant més perquè arribarem a segons quines
quantitats d’aquestes partides al 6%?

Després ha repetit aquí diverses vegades una cosa que no
és certa. Vostès tenen, l’ib-salut té l’obligació, clar que sí, de
publicar els contractes, i la té en virtut de l’article 151 de la
Llei de contractes, que ho ha de fer quinze dies després de la
resolució d’adjudicació, també amb els contractes en estat
d’emergència. Però si això no li basta també li he de dir que
Hisenda va fer un informe, va desenvolupar un informe,
Informe especial de supervisión , que deia: “Principio de
publicidad de los contratos tramitados por emergencia
durante la vigencia de la declaración del estado de alarma
como consecuencia de la COVID-19", de data 30 d’abril. Si
vostè no el té jo l’hi faré arribar perquè nosaltres el tenim. Per
tant no ha fet cap ous de dos vermells, Sra. Consellera, era el
que li tocava, i moltes d’aquestes contractacions s’estan
publicant fora de termini, perquè ho sàpiga; per favor posi les
piles a qui li toqui, perquè ho estan publicant fora de termini.
I si vol aquest informe jo l’hi passaré.
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Després vostè ha dit aquí diverses coses. Ha dit que vostè
és d’esquerres perquè és molt social. Sàpiga que la gent de
centre dreta som molt socials i som molt sensibles, tant o més
que vostè , tant o més que vostè. No entenc de cap de les
maneres per què hem hagut de menester -li deman per favor
que m’ho expliqui- per què hem hagut de menester...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ara ja acab. No entenem de cap de les maneres, i no
m’ho ha explicat, li ho he demanat un pic i un altre, un pic i un
altre, per què hem utilitzat una sèrie d’empreses que en la seva
distribució no han necessitat cap tipus de misser; en canvi
l’única factura, l’únic despatx de tot Espanya que ens costarà
153.000 euros resulta que és un membre de l’executiva del
PSOE de Palma. Per tant m’agradaria molt que vostè
m’expliqui el perquè, que ho ha dit ell, també, que és un
membre de l’executiva de Palma.

I també, per acabar, m’agradaria molt que em digués la
valoració que fa d’aquesta investigació d’Anticorrupció, que
nosaltres no tenim moltes esperances però creim que és molt
necessària. Així i tot, faci el que faci l’Oficina Anticorrupció,
nosaltres demanarem totes les còpies dels contractes; volem
saber què ens ha costat la mascareta comprada a Rayan
Holdings amb l’increment que hem tengut del despatx del Sr.
Lafuente, i les mascaretes, què ens han costat, de les altres sis
empreses més a què hem comprat 30 milions d’euros en
material.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. A vegades..., no sé, crec que
parlam un altre idioma, a veure si m’exprés millor, Sra.
Diputada. Ha dit vostè que la Central de Compres ha estat tres
mesos sense fer res? Ara, en aquests moments, en aquests
moments...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

La veritat és que crec que precisament, precisament és
dels moments en què més desbordada s’ha vista la Central de
Compres, però, en fi...

L’assessorament es va fer per part del Servei de Salut per
aprendre com ens havíem de moure amb les empreses xineses
a Xina per poder aconseguir el material, en un moment -
repetesc- en què el món estava lluitant per aconseguir aquest

material. L’assessoria la vàrem fer nosaltres, nosaltres, i les
minutes s’han estalviat perquè quan ja hem après hem
contactat o s’ha pogut contactar amb distribuïdors, que ja li
dic, Sra. Diputada, sumi, sumi, miri, compari els preus d’una
empresa, de l’altra empresa, si es vol entretenir en això faci-
ho, faci-ho; o sigui, jo la veritat és que també ho he fet, també
he revisat, i també és el que li he dit, hi ha preus diferents, en
dos moments diferents. Hem tengut totes les garanties amb
l’empresa Rayan Holdings de to ts els vols, de totes les
partides, amb totes les certificacions i en tots els processos.

A vostès jo al final arrib a la conclusió que els agradaria
que les coses no haguessin anat bé en aquesta comunitat
autònoma, i això em dol, Sra. Diputada, això em dol...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, perquè presumeixen que són molt socials, però quan
governen fan totalment al contrari. Això no em cansaré
tampoc de repetir-ho, ni els membres del Govern i els
membres dels nostres partits. Perquè ho veim, ho veim. És que
no poden presumir, Sra. Diputada, de ser un partit social, per
l’amor de Déu! És que..., en fi, no em faci posar exemples
perquè no els vull posar, perquè no, perquè jo venc aquí a
explicar un tema de compres, i no vull fer segons quines
valoracions polítiques que tampoc em corresponen. Crec que
està bastant clar. 

Hem tengut també la col·laboració de distribuïdors
espanyols; distribuïdors espanyols que ens venen els
productes habitualment, quan no han pogut vendre aquests
productes també ens han anat oferint altres distribuïdors i
també ens han assessorat. Però tot això es produeix a la
vegada, m’entén? Poden veure el que vulguin veure, el que
vulguin veure. Ara, transparència màxima, transparència
màxima. Jo no li discutiré la Llei de contractes, perquè ni som
experta ni crec que li pugui discutir; ara, el que sí és un fet és
que tot està publicat, i el que sí és un fet és que contestarem
totes les preguntes, i contestarem, estam contestant, jo estic
firmant preguntes cada dia, i seguirem contestant les
preguntes

Jo li dic, o sigui aquesta advocada va ser la primera, és que
és en el moment de confusió, que tu dius: s’ha de resoldre
aquesta situació. O sigui, què haguessin fet vostès? És que a
mi el que em sorprèn és això, la crítica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, un moment, un moment. No podem
interrompre quan una persona té l’ús de la paraula, ja ho he dit
altres vegades. Continuam.

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

I després miri, tant de bo al Partit Socialista hi hagués
milers de persones a les que poder acudir, però crec que a
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tothom li queda prou clar. O sigui, ningú no va a cercar per
partit polític, que es poden conèixer persones? Per suposat
que es coneixen persones, jo no ho sé, el darrer que se
m’ocorreria, Sra. Diputada, li dic sincerament, és demanar-li
a la Sra. Ayuso a veure si als distribuïdors que han comprat, si
n’hi ha qualcun afiliat al Partit Popular, és que seria el darrer
que se m’ocorreria, és que li promet que seria el darrer que se
m’ocorreria, perquè el que necessitam és el material, dins un
marge sempre de legalitat, que és el que hem fet fins ara. 

Ja li dic, pot comparar els preus, jo crec que ho hem
explicat prou clar, aquesta persona no pertany al partit, si
estigués en el partit doncs encantats d’obrir les portes a
tothom, crec que fa falta gent implicada en política en tots els
àmbits, i intentar canviar aquesta forma de fer política, fer
política constructiva i fer política de propostes, perquè les
propostes són les que ens ajuden a avançar.

I aquesta és la demanda dels ciutadans, que deixem de
banda segons quines discussions, quins discursos de crítica, de
política a mossegades que es fa moltes vegades a molts de
parlaments, política a mossegades i a molts de parlaments, no
li dic més, no li dic per part de qui, però crec que els ciutadans
es mereixen una altesa de mires diferent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, disposa de nou minuts i cinquanta-cinc segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faré la intervenció des de l’escó.
Benvinguda, ara es feia referència a aquesta investigació de
l’Oficina Anticorrupció, benvinguda sigui aquesta i totes
aquelles que es trobi oportú de posar en marxa per part
d’aquesta oficina, una oficina que mai no va existir per part del
Partit Popular en tots els anys que va governar aquesta
comunitat autònoma i que des d’Unides Podem vàrem
impulsar.

Agrair les explicacions i les aportacions que ha fet la
consellera, qualsevol altre dubte que sabem que compareixerà
les vegades que siguin oportunes i les anirem fent a mesura
que sigui necessari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel grup parlamentari... -perdó-, respon la Sra. Consellera,
no.

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, disposa de tres minuts i trenta-cinc segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Mascaretes, si hi ha una cosa en què
no coincideixen, i li don tota la raó a vostè, els mitjans de
comunicació és amb el nombre de mascaretes que denuncien
que són defectuoses. Comunicat de la conselleria: “la
conselleria ha informado de que ha inmovilizado 95.000, -
80.000, 100.000, perquè no coincideixen els números-,
mascarillas defectuosas de dos fabricantes chinos”. No li
trauré aquí..., la seva hemeroteca la pot cercar el seu gabinet.
No ho hem dit nosaltres “defectuoses” consellera, ho han dit
vostès en els seus comunicats; per què les varen retirar si no
eren defectuoses?

Jo el que li he dit, que vostè m’ha dit: no n’hi ha cap de
defectuosa, vostès no diguin... El que jo li he dit és, i per això
hem demanat la compareixença, de fet, li he dit abans, la
compareixença la demanam precisament pel procediment, pels
protocols, per les bones pràctiques, perquè no s’ha fet i és una
proposta, que es fes un control a priori, no a posteriori. Això
és el que jo he dit, Diari de Sessions si no, però és que li he
dit, cregui’m, per favor.

Tenen un problema de comunicació, si és així que vostè
em torna dir que no hi ha hagut mascaretes defectuoses, però
un problema de comunicació greu, però ja no cap a aquest grup
parlamentari o a aquest Parlament, el té cap a la ciutadania. Si
vostès mateixos diuen que hi ha hagut, que s’han retirat
mascaretes defectuoses, la ciutadania diu hi ha mascaretes
defectuoses, ho diu la conselleria que les ha comprades i que
són els experts i els tècnics. No ho hem dit nosaltres, és que
aquest debat surt constantment, fins i tot ho diu la presidenta:
no n’hi ha haguda cap. No ho diguin.

Miri, quan jo li he dit això de la mala sort, ho dic per
puntualitzar algunes coses i tenir la interacció aquesta de la
comunicació que hem tengut i que hem tengut vostè i jo i no
un altre, miri, quan li dic això de la mala sort, era precisament
per fer-li una proposta i és que agafin l’experiència, la meva
empatia l’han tenguda i la del meu grup parlamentari a cada
comissió, a cada una de les seves compareixences per aquests
fets que he citat abans, però perquè ho agafés com a una
experiència, una bona pràctica i sobretot amb transparència i
l’estil de comunicació, ja li he esmentat abans, i la iniciativa.
Jo no li he qüestionat en absolut cap iniciativa, a l’inrevés, l’he
felicitada, li  he agraït, tal vegada m’he expressat malament,
però li he dit, facin vostès la iniciativa en comunicació i en
informació com l’han tenguda amb la compra, per davant de la
compra de l’administració i altres comunitats autònomes. Si
és que li he dit.

Diu que no li fem cas quan vostè diu el tema..., crec que
ens ho ha dit a tots, però concretament em don per al·ludit,
que som el que intervé ara, pel tema de la pandèmia.
Consellera, jo no sé si és una falta d’humilitat o una falta de
respecte, que nosaltres no som conscients del que ha passat
amb la pandèmia, quan vostè ens ho diu? És clar que en som.
I si no li féssim cas por aquello de que no nos cae simpática,
que no és el cas, hem fet cas als treballadors, als familiars, a
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la ciutadania i als professionals de la salut. Però no, és que li
hem fet cas, perquè ens ho hem cregut.

Ja sé que em pas del temps presidenta, em sap greu.
Intentaré acabar.

Miri, recursos de la seva conselleria, proposta que li faig,
li hem traslladat a la presidenta l’any passat: racionalitzi
l’organigrama de la comunitat autònoma, és vostè, i en aquesta
situació més que mai, que la presidenta hauria d’haver passat,
transferit membres del gabinet a vostè i a l’ib-salut, és que ho
hauria d’haver fet; i ja no per una qüestió de com pensam que
ha de ser l’organigrama de la comunitat autònoma el meu
partit polític, que li ha traslladat, és que és una qüestió
d’urgència consellera, i no per contestar només les preguntes
parlamentàries, sinó pel gabinet de contractació, per exemple.

M’ha donat la raó en una cosa, no li parlaré de la seva
experiència 33 anys de professional de l’infermeria, crec que
és un hàndicap que té vostè, moltes crítiques que hi ha hagut
que esperaven més, però evidentment la situació que hem
viscut, l’hem viscuda tots. Jo  duc 31 anys com a agent i
administratiu de tot això, no he estat cap tècnic. I li dic una
cosa i crec que ha tengut vostè la mateixa experiència, quan
s’està cara al públic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu temps ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab tot d’una-, quan s’està de cara al públic se n’aprèn
molt i el que s’aprèn és que els ciutadans necessiten respostes
immediates i sobretot amb molt de rigor. I això és això que jo
li volia donar com a cosa, com aprenentatge.

I llavors finalment, miri consellera, una cosa d’etiquetes.
Jo estic ben segur que quan vostè ha manifestat que estava més
a la dreta i ara està més cap a l’esquerra de cada vegada més,
els grups parlamentaris que són més d’esquerres, entenc jo, i
li donen suport estaran ben contents, però no m’atreviria a
posar etiquetes, no m’atreviria a posar etiquetes en l’àmbit
social, en l’àmbit de partits que sí hem donat suport a la
RESOGA, que sí hem donat suport al tema vital, perquè crec
que no venia a dir aquí el que nosaltres ens consideram com a
partit polític, sí sensible, no sensible només i que aposta per
les polítiques públiques i, a més a més, sobretot per la
prioritat de les persones i dels temes socials, però no vénc
aquí a fer un discurs de qui és més, ni molt manco, perquè
crec que no li pertoca a vostè donar aquests tipus de respostes,
almanco a una referència parlamentària pel que a aquesta
cambra en aquest sentit. 

Insistesc, és molt important canviar l’estil de la
comunicació, almanco en aquesta situació que hi ha de
susceptibilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, li torn reiterar que el seu temps està exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, correspon ara respondre a la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. De cada vegada pens que
m’exprés pitjor, Sr. Gómez. A veure, vàrem tenir unes
mascaretes defectuoses que va ser una compra que va fer el
ministeri i que va subministrar a aquesta comunitat autònoma,
que es varen immobilitzar en el magatzem de Son Espases, que
és el magatzem més gran que tenim, on hi ha gran part del
material, ara ja en tenim tres més de magatzems, es varen
immobilitzar la majoria aquí. Però s’havien repartit a
l’Hospital d’Inca unes quantes d’aquestes mascaretes i als
professionals se’ls va fer la PCR i afortunadament la PCR va
ser negativa. Aquestes són les mascaretes defectuoses que es
varen retirar, no les vàrem comprar nosaltres.

Jo m’he referit que en tot aquest volum de compres i els
milions de mascaretes que hem acabat comprant, hem
immobilitzat, retirant les del ministeri, o sigui, deixi’m que
aparti les del ministeri que han estat defectuoses, jo li dic,
80.000 dels milions que hem comprat, 80.000, perquè als
professionals els semblava que eren defectuoses, els
semblava; i per prevenció, per prevenció, les vàrem retirar.

Vàrem tornar demanar tots els certificats a les empreses
xineses, als distribuïdors, es varen subministrar els certificats
i així i tot -així i tot-, per poder precisament prendre mesures,
en el cas que s’haguessin utilitzat, ha passat en altres
comunitats autònomes i han resultat defectuoses, es varen fer
dues anàlisis independents, empreses que es dediquen a això,
a mirar el filtrat de la mascareta. I resulta que va sortir que no
eren defectuoses. Però, així i tot, com que els professionals
no tenien confiança en aquelles mascaretes, no les vàrem
tornar distribuir. No sé si ho he explicat prou bé. Gràcies.

Després, m’he tornat expressar malament, jo en cap
moment no dic que no els interessi. Jo el que dic és que de
vegades ens quedam amb detalls i amb altres detalls no ens hi
quedam. I el que volia dir és que crec que sí que ens hauríem
d’ajudar a no abaixar la guàrdia, el que vull dir és que encara
estam en una situació de pandèmia, i  he dit que aquesta
setmana hem tengut més casos nous que la setmana passada.
També hi ha més obertura, ens desconfinam, però això genera
tensió també, tensió a la conselleria, tensió al sistema sanitari,
en cap cas -en cap cas- no m’atreviria a dir, ni a pensar tan
sols, que a qualsevol diputat no li importa... digui la pandèmia
o les mesures de seguretat, en qualsevol cas.
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I després, Sr. Diputat, perdoni’m, jo crec que estam en un
àmbit parlamentari, jo som membre del Govern, però pertany
a un partit polític i, per tant, puc expressar també quins són els
principis que regeixen els partits polítics i que cadascun de
nosaltres n’ha pogut fer bandera o els nostres partits. Ara
mateix, vostè ho ha dit, hi ha una renda social garantida i un
govern d’esquerres, Socialista amb Podem, al Govern
d’Espanya, aquesta és una realitat. Això són fets, no hi era i ara
hi és. Qui l’ha posada? Qui ha posat la dependència? Qui
inverteix més en salut al llarg d’aquests darrers anys? Què ha
passat en uns anys anteriors i què passa ara? 

La situació econòmica..., ho hem explicat moltes vegades
també en aquest parlament, Sr. Gómez, la manera d’afrontar
les crisis és molt distinta -és molt distinta-, però molt distinta,
és que no té res a veure. Nosaltres hem contractat aquests
mesos 800 treballadors -800 treballadors-, 800 persones més.
Jo no li recordaré quantes se’n varen acomiadar a un altre
moment, però podria fer-ho, perquè crec que hi tenc dret,
dic..., són fets, són fets; i això són polítiques i hem parlat en
aquest parlament i s’ha... i així com venc cada dimarts a
contestar preguntes parlamentàries, idò, també puc sentir els
meus companys i tenim un sistema d’ERTO que abans eren
ERO i ara son ERTE, o ERTO, si parlam en català.

I això és un govern progressista, farem..., ens equivocarem
moltíssim perquè ens equivocam, és clar que ens equivocam,
però jo sí que vull treure bandera de les polítiques socials i el
que li he dit: crec que quan un veu la necessitat de les
persones, i crec que vostè ho ha vist també i ha fet feina en
aquest àmbit social, probablement la visió ens canvia, perquè
quan veiem la misèria, la pobresa... probablement els nostres
eixos també canvien. I és una mica la reflexió que crec que es
pot fer.

I, a més, és que tothom treu bandera, vull dir, el que menys
ens consta és la bandera, però sí vull reivindicar que els
governs progressistes sempre aposten, en els moments de
dificultat, per les polítiques de suport social.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn de VOX-Actua Baleares, -
ai!, disculpau, perdonau-, correspon ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, no en faré ús, del segon torn, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si és que...

(Rialles de la Sra. Presidenta)

Vinga, ara correspon, idò, al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas i disposa de nou
minuts i cinc segons.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Sra. Gómez, usted ha dicho en su
réplica que han realizado una gestión ejemplar, ¿le parece
ejemplar su gestión en las residencias clasificando a la gente
por colores rojo, amarillo o verde, en función de si se les va
a prestar asistencia sanitaria o no? Esto se llama eutanasia.

Dígame si es cierto que ustedes han llevado a cabo un
sistema de cribado semáforo de usuarios de residencias
impulsado por su consejería, la Consejería de Salud, durante
la crisis sanitaria de la COVID-19, son informaciones que han
aparecido hoy en prensa y me gustaría que me las aclarase.

Usted me dice que no le hago preguntas, que sólo hago una
exposición, pero no es cierto, le acabo de hacer una pregunta
y además le he hecho varias preguntas que no me ha
contestado.

Le he preguntado si es un contrato de asesoramiento legal
o de intermediación el del despacho del Sr. Lafuente. No me
ha contestado, porque usted va cambiando de versión según el
día en que viene aquí a comparecer.

¿Cómo justifica que hayan podido comprar material sin
intermediarios en unas ocasiones y no en otras? A mí, eso de
que al principio necesitaban de un intermediario y que después
ya no, no me cuadra, porque la demanda internacional de
material ha existido durante todo el proceso.

Sigue insistiendo en que su gestión ha sido un éxito, ¿ha
hablado usted con el personal sanitario? ¿Ha hablado con los
sindicatos del personal sanitario?

Mire, usted se ha librado de un contagio mayor, mucho
más extendido, gracias a que vivimos en islas y a que cerramos
puertos y aeropuertos, a pesar de que lo hicieron días después
de que nosotros lo propusiéramos. Si no fuera porque vivimos
en islas, esto habría sido un desastre mucho mayor.

Y usted, que comparece aquí para explicar su gestión, no
solo no aclara nada y cambia de versión según el día, sino que,
además, se dedica a verter falsedades sobre mí y sobre mi
grupo, y sobre mí, que no soy la responsable de la gestión de
la salud pública de Baleares, que lo es usted, pero usted dice
de mí que yo animo a la gente a salir a la calle para
contagiarse.

Mire, Sra. Consejera, aquí los únicos que han animado a la
gente a salir a la calle  a contagiarse ha sido este gobierno
social-comunista con su macabra gestión de la información,
ocultando a todos los ciudadanos la peligrosidad del virus y
animando a salir en masa el 8M a su fiesta polítizada, a costa
de la dignidad de las mujeres de este país.
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Nos dice que requirieron servicios de un intermediario
justificándose en la urgencia, y ¿por qué no se preparó antes?
En enero, el Gobierno de España ya tenía informes de la
Organización Mundial de la Salud, claro que usted en febrero
nos decía que esto era poco menos que una simple gripe, ¿por
qué no empezó antes a compra material sanitario? ¿Por qué
llegó usted a esta situación de apuro, como usted misma ha
manifestado hace unos minutos?

Tal vez sea porque es usted también una víctima del Sr.
Sánchez, de este Gobierno de España, que nos ha mentido a
todos y que nos dijo que no pasaba nada y que podíamos seguir
reuniéndonos y que podíamos seguir acudiendo a
manifestaciones, yo también me considero una víctima,
también se lo pregunté, se  lo  he preguntado en varias
ocasiones y todavía no me ha contestado: ¿cuándo supo usted
la urgencia y la emergencia sanitaria que realmente estábamos
viviendo? ¿Cuándo fue consciente, cuándo el Gobierno de
España ya lo sabía, siendo usted una consejera de salud pública
de una comunidad autónoma, o lo supo después?

Me dice que yo no hago propuestas. Le recomiendo que
revise las iniciativas parlamentarias registradas por este grupo
durante los últimos tres meses, se sorprendería, hemos
realizado más de un centenar de propuestas.

Nosotros no propagamos el odio ni decimos que la COVID
es una tontería, como ha manifestado usted aquí. Lo cierto es
que la que creía que la COVID era una tontería era usted,
cuando en febrero nos decía que el problema lo tendrían en
África si llegaba allí el virus, pero que no aquí, que aquí estaba
todo controlado. ¿Fue usted una víctima del Sr. Sánchez, por
tener falta de información? ¿No? ¿Lo sabía y mintió igual que
él?

Por favor, contésteme a estas preguntas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta, per donar-me la paraula.
Tendrá usted la posibilidad de escuchar declaraciones de
expertos al respecto, de las clasificaciones de triaje que se
utilizan en el sistema sanitario habitualmente, Sra. Diputada,
pero ha hecho usted una afirmación bastante dura. De todas
maneras, tampoco me sorprende, porque se lo cree, es que el
problema que tiene es que se lo cree, ya se lo he dicho antes,
pero su afirmación es una vergüenza.

He explicado antes, también, que no sé, a lo mejor... -ya ve
que le hablo en castellano-, de la Sra. Wei aprendimos, porque
no sabíamos nada del mercado chino, no sabíamos cómo
comprar; e l proceso que se sigue es muy importante, las
fábricas tienen que estar validadas por el estado chino como

fabricantes o como exportadores, las fichas técnicas de los
materiales tienen que ser correctas, el precio de los productos
tiene que estar ajustado al mercado, tampoco se puede
comprar a cualquier precio, tienen que tener los certificados
correspondientes: UNE, marcado CE, de la Agencia Española
del Medicamento, en el caso de que sea producto sanitario. Es
decir, todo esto se tiene que comprobar y las comprobaciones
no acaban aquí, necesitamos, además, contratar un agente de
aduanas aquí en Baleares para poder certificar que se
comprueba que se compra el material de una manera adecuada;
además, se pasa una auditoría en China, todo esto lo he estado
explicando, un control en la aduana de China, y se comprueba
una vez que el material llega aquí. Más detalles sobre este
tema creo que es difícil. 

En cualquier caso, se lo he dicho antes, encantados de que
venga, de darle toda la documentación, de que la pida por
escrito, de lo que quiera. 

Me extrañaría -tendría que revisar el Diario de Sesiones-
que yo utilice la palabra “ejemplar” o “éxito”, porque lo que he
dicho antes es que son los ciudadanos los que tienen que
ponernos nota, yo no voy a decir... yo lo que creo, yo lo que sí
le puedo decir es que estoy muy orgullosa de la gestión que
han hecho los directivos del servicio de salud en todo este
proceso de compras, que no ha sido nada fácil. 

Y acabaré con una pregunta: ¿usted no fue a Vistalegre?

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista... ai!,
perdona, correspon al Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, disposa de nou minuts i
trenta-cinc segons. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. No utilitzaré tot el temps, seré breu en
la meva intervenció. Entraria, per ventura, a debatre algunes de
les qüestions que s’han parlat amb altres grups i la Sra.
Consellera, com retallades, idearis polítics, etc., però crec
que no és el tema en qüestió i no hi entraré. 

Només com a aclariment de la resposta que m’ha donat a
mi i a d’altres diputats  o altres portaveus, vull pensar que
aquesta assessoria, inicialment, d’aquest bufet, va fer una mica
de distribuïdora també amb l’empresa que es va contactar a la
Xina, i amb això vull suposar que les comissions que cobren
les distribuïdores, que es cobraran amb el material..., amb les
factures posteriors de les altres empreses, vull suposar que
aquest material de les altres empreses serà més car perquè la
distribuïdora, amb aquest assessorament, s’haurà cobrat
aquesta part de distribució. Si és que ho he entès bé, i si no,
aclareixi’m-ho.

Res més, gràcies, presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Així és, ara hauria de tornar a revisar
els preus, material per material, sap que és un tema complex,
ja he dit que els preus del material també han variat al llarg
d’aquest temps. En qualsevol cas, és un assessorament d’una
persona, d’una advocada que coneix els entramats del comerç
a la Xina, i que ens han ajudat, així com han ajudat hotelers
mallorquins, així com han ajudat moltíssimes altres persones,
en això, i, en el seu cas, de manera professional.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Dalmau i disposa de quatre minuts i trenta segons.

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Molt bé, gràcies, Presidenta. Sra. Consellera, jo, després
d’aquesta compareixença, dubt de si vostè respon per la gestió
seva i la del seu equip o per les declaracions que puguin
aparèixer en els mitjans de comunicació. En qualsevol cas,
Sra. Consellera, avui li han demanat més transparència, més
informació, i més rigor... supòs que la mateixa transparència,
informació i rigor que a la Comunitat de Madrid: “16 millones
para 41 días del hospital de IFEMA”; “La mayoría de
empresas de servicios son ya grandes conocidas en la
sociedad madrileña”; “Las contrataciones de siempre, a los
de siempre”; “El polémico contrato de Room Mate fue
manipulado hasta en cuatro ocasiones. Con el mismo
número de expediente, el gobierno madrileño llegó a
publicar cuatro importantes..., distintos, en el portal de
contratación, en uno de ellos figuraba la empresa del
dueño del aparthotel de lujo en el que se aloja la
presidenta Isabel Díaz Ayuso”; “Son varias las fuentes
consultadas que ven muy poco verosímil que un funcionario
suba por error un documento de esas características sin
que antes haya sido detectado en los filtros que tiene ese
portal de contratación”; “Ayuso borra de su redes el vídeo
plagio de Cake Minuesa, tras conocer que salía una menor
que no dio su consentimiento”; “La presidenta de la
Comunidad de Madrid difundió el vídeo elaborado por el
colaborador de OK Diario”; “Público desveló hace
semanas, en exclusiva, que su gobierno adjudicó un
contrato a dedo a Minuesa para elaborar vídeos sobre el
coronavirus por 30.250 euros”; “El ejecutivo autonómico
ha evitado aclarar a este diario cuántos vídeos elaboró”;
“La Comunidad de Madrid no aclara para qué cargos
compró los iPhone de 1.000 euros”; “El gobierno de Ayuso
adquirió 3.050 móviles para el teletrabajo por un valor de
650.000 euros”.
 

Res més, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon, la Sra. Consellera.

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

Bé, per acabar, agrair les aportacions de tots els diputats i
diputades, jo crec que tots aprenem un poc més cada dia. Com
els dic als professionals, amb els quals em reunesc i em
reunesc amb els sindicats i no ho he deixat de fer durant tota
la pandèmia, crec que és molt important mantenir les mesures
de seguretat, no abaixar la guàrdia, continuar en alerta, i també
agrair-los les seves aportacions, no? I agrair sobretot als
ciutadans el gran esforç que han fet, amb el confinament, el
que fan en aquests moments, per a tots és molt complicada
aquesta nova normalitat, que no sé si és molt normal o és molt
nova, però que ens costa a tots i crec que també són
importants les propostes que es puguin fer en positiu i en
constructiu, perquè és la forma d’avançar.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la Sra. Patricia Gómez i dels seus acompanyants.

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

 



SALUT / Núm. 25 / 10 de juny de 2020 417

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


	Compareixença RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard, sol·licitada, pel procediment d’urgència, per una cinquena part dels diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, per retre compte de la participació del Sr. José María Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions efectuades per constatar l qualitat del material subministrat per l’esmentat intermediari.

