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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Donam la benvinguda a un nou membre de la comissió, el
Sr. Quico Mercadal.

I. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la comissió.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’elecció del càrrec de vicepresident o
vicepresidenta de la comissió, atès l’escrit RGE núm. 317/13,
presentat per la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea,
mitjançant el qual formalitza la seva renúncia al càrrec de
vicepresidenta de la comissió. 

En principi s’aplicarà el que disposa l’article 43.2 del
Reglament de la cambra, tret del cas que aquesta presidència
obtengui l’assentiment respecte de l’elecció d’un dels membres
proposats per ocupar el càrrec de vicepresident de la comissió,
ja que si es produïa aquest supòsit se’n farà la proclamació
sense necessitat que hi hagi votació secreta, així com disposa
l’article 43 del Reglament.

Entenc que hi ha assentiment... Bé, primer han de proposar
el nom. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sra. Presidenta, Conxa Obrador serà la persona que es
proposarà per a aquesta plaça. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No sé si cap grup s’oposa que... (...).

LA SRA. PALAU I COSTA:

No manifestam oposició. Es pot aprovar per assentiment, pel
nostre grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò pot ocupar la plaça de vicepresidenta.

Tot seguit es passa al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en les preguntes RGE núm. 8080, 8081, 8084,
8085, 8086, 8087, 8088 i 8089, totes del Sr. Thomàs.

Assisteix el conseller de Salut, Família i Benestar Social Sr.
Martí Sansaloni, al qual donam la benvinguda, i ve acompanyat
del Sr. Miquel Tomàs, director general del Servei de Salut; Sr.
Vicenç Juan Verger, director d’assistència sanitària, que crec
que a l’últim moment no ha vingut; Sr. Bartomeu Alcover,
secretari general del Servei de Salut; Francisca Gual, cap de
gabinet; Sra. Clara Gómez, cap de premsa; crec que també
vénen el director de Farmàcia i el nou gerent d’Atenció
Primària.

II.1) Pregunta RGE núm. 8080/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut.

Per formular la pregunta RGE núm. 8080/12, sobre
facturació de l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei de Salut, intervé el diputat Sr. Thomàs per un temps de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sr. Conseller, senyors
diputats i senyores diputades. El passat dia 19 d’octubre aquest
diputat va registrar la pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita que du el número 8080, i ha passat, evidentment,
sobradament el temps reglamentari perquè la Conselleria de
Salut hi donés resposta, i aquest diputat va solAlicitar que passés
a pregunta oral en comissió, i en virtut de l’article 168.2 la Mesa
ha ordenat que s’incloguin aquestes preguntes a la Comissió de
Salut.

Estam davant un exemple molt clar de la foscor, de la nulAla
transparència, i fins i tot el menyspreu que té el Govern cap a la
tasca dels diputats en una cosa important dins les nostres
funcions, que és el control de l’acció de govern.
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Ara ja fa un temps, per justificar la pregunta, que els
ciutadans tenim coneixement que tenim un president que des del
primer dia que va jurar el seu càrrec manté o mantenia la
titularitat d’empreses privades i la titularitat d’una farmàcia,
incompatibles amb l’exercici del seu càrrec, i això no ho diu el
Grup Parlamentari Socialista, sinó que ho diuen la Llei
d’incompatibilitats i la Llei del bon govern. És més, també ho
diu una sentència del 2007 del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.

Curiosament els que varen interposar aquella demanda l’any
2001, que es fonamentava en el fet que no es podia ser membre
del Consell de Govern i titular d’una farmàcia, va ser el Partit
Popular, i no de qualsevol del Partit Popular sinó dels seus
diputats en aquell moment, entre d’altres l’actual portaveu, la
Sra. Cabrer, el dimitit president del Parlament o el que és ara
conseller d’Administracions Públiques. 

La veritat és que la justícia els va donar la raó, es va dir que
la incompatibilitat era absoluta entre ser membre del Consell de
Govern i tenir una farmàcia. Bé, en aquells moments això va ser
així. Ens trobam que dia 7 de maig el grup parlamentari va
demanar el pronunciament del Consell de Govern sobre aquesta
incompatibilitat, es va deixar passar cinc mesos en un tema prou
seriós i important, i posteriorment sabem que evidentment es
deixa (...) temps perquè l’anterior sentència va tardar sis anys
entre la interposició i la sentència. Aleshores no existia cap
precedent però ara tenim un cas absolutament idèntic: un
membre del Consell de Govern que és titular d’una farmàcia.
Per tant no trobam, per molt que cercam, cap diferència entre la
sentència que condemnava la Sra. Salom i l’actual president, ni
una sola diferència.

I hem de recordar que el Sr. Bauzá pren possessió l’any
2011 de president, i en aquell moment és administrador únic de
dues empreses, de Bauser Internacional i de José Antonio
Guitart Poch, més coneguda com Divino. Però a més a més és
titular d’una farmàcia, i amb aquestes tres circumstàncies, quan
el fan president hagués hagut de renunciar a l’administració de
les seves empreses i a la titularitat de la farmàcia. 

Però és més, ni una sola paraula de les seves activitats, ni
dels seus ingressos econòmics no ha comunicat el Govern dins
la seva declaració d’activitats. Això ho diu la Conselleria
d’Administracions Públiques. El president només ha declarat els
seus ingressos com a diputat i com a única activitat. Ja sabem
que Divino l’any 12 va canviar d’administrador i que Bauser
Internacional, a pesar que el Sr. Bauzá digui que no té activitat,
fa també un traspàs de l’administració d’aquesta empresa a la
seva dona. 

Tot això ens resumeix que incompleix els articles 2, 3, 4 i 5
de la Llei d’incompatibilitats, que estableix que cap membre del
Govern no pot exercir per si o mitjançant substitució cap altra
activitat. I tenim un senyor, que és el tema de la farmàcia, que
és titular propietari d’aquesta farmàcia a més de ser president.

Com hem dit abans, abans de la sentència del Tribunal
Superior de l’any 2007 podríem fer interpretacions jurídiques;
uns defensaven un argument i uns altres un altre; uns
defensaven que amb un substitut a la farmàcia s’eliminava la
incompatibilitat, però ara tenim jurisprudència, una sentència
del Tribunal superior de l’any 2007 que, entre altres coses, en
aquest cas diu que la Sra. Salom quedaria afectada per un
suposat cas d’incompatibilitat pel simple fet de ser, en abstracte,
titular d’una oficina de farmàcia a les Illes Balears, és a dir, el
simple fet en abstracte de ser titular d’una oficina de farmàcia
és incompatible amb qualsevol càrrec del Consell de Govern.
Això és el que diu la sentència del 2007. 

Si abans era una consellera ara estam parlant d’un president
del Govern, un govern que té competències en ordenació
farmacèutica, que es decideix on s’obre una farmàcia i on no, si
s’inspeccionen o no, si se li dóna prioritat en el pagament o no.

Per què el Sr. President no ha transmès la titularitat de la
seva farmàcia? Per què el president no va fer constar a les seves
declaracions ni les empreses privades, ni la titularitat, ni els
ingressos de la farmàcia? Clar, a la primera pregunta, per què no
ha transmès la titularitat, perquè no la pots transmetre; la llei
estatal 16/97, de regulació del servei d’oficines de farmàcia, diu
que el farmacèutic és el titular propietari, concepte que també
recull la nostra llei autonòmica d’ordenació farmacèutica. I la
segona pregunta, sobre per què el president no va fer constar les
seves activitats, clar, evidentment el servei jurídic del Parlament
com el del Govern l’haurien d’haver advertit. 

Clar, tots sabem per què el Sr. Bauzá no deixa la farmàcia.
De qualque banda ha de treure els doblers per pagar les seves
hipoteques. Perquè també sabem que el substitut d’una farmàcia
és temporal, i tots els beneficis econòmics no són per al
substitut, sinó que són per al titular, i això ho recull
perfectament la mateixa sentència de 2007, que diu que la
designació d’una farmacèutica substituta no equival a una
pèrdua d’interès econòmic d’aquesta persona física en els seus
resultats patrimonials; l’únic cost a què ha de fer front és pagar
el salari de la persona designada com a substituta. És més, quan
els diputats del Partit Popular varen demanar una demanda
d’execució de sentència, varen dir que la infracció havia estat
molt greu, que a més havia cobrat un sou l’exconsellera, va
exercir el seu càrrec sense la deguda objectivitat, i fins i tot
varen demanar que tots els seus actes com a consellera fossin
declarats nuls. Per no parlar de la proposició no de llei que va
presentar el Partit Popular aquí en el Parlament l’any 2008, on
també més o manco es demanava el mateix.

Per tant tenim una llei d’incompatibilitats, una llei de bon
govern, i aquesta sentència que diu que és absolutament
incompatible estar en el Consell de Govern i ser titular d’una
farmàcia. Vostès saben que ara fa un poc més de dos mesos el
Consell de Govern va arxivar aquella petició d’informe que
varen demanar els dos grups de l’oposició, i el Consell de
Govern diu que amb la colAlocació d’un substitut està solucionat
el problema. El que passa és que el que diu l’article 11 de la Llei
d’ordenació farmacèutica és en aquells casos en què es pugui
substituir, quan aquesta ocupació siguin compatible, no en
aquells casos en què incompleixi la Llei d’incompatibilitats;
com també l’article 67 de la Llei d’ordenació farmacèutica diu
que sense perjudici de les incompatibilitats vigents amb caràcter
general. Per tant el Sr. Bauzá seria exclòs d’aquests dos articles.



488 SALUT / Núm. 35 / 6 de febrer de 2013

 

Per tant tenim una sèrie de fets objectius, una sentència
judicial, una llei d’incompatibilitats, una llei de bon govern, i
encara estam esperant que el Partit Popular ens expliqui una
sola diferència entre el cas Bauzá i la sentència del 2007.

El Sr. Bauzá sabem que no ha declarat activitats
econòmiques, ignoram la seva declaració de patrimoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vagi acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí. ...perquè el president no ho ha fet, i per tant nosaltres ens
trobam en una situació que, entre altres coses, vostès saben que
el Grup Parlamentari Socialista i el de Més per Mallorca han
interposat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior que ha estat admès, i això és la justificació, entre altres
coses, per la qual aquest diputat va formular aquesta pregunta,
que demana la facturació de l’oficina de farmàcia de la qual és
titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz, al Servei
Balear de Salut de l’any 2010 amb les dades de l’import
econòmic, el nombre de receptes i el nombre d’envasos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula el Sr. Conseller
per un temps de cinc minuts, deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Vostè m’ha
acusat, en les seves primeres paraules, de foscor i nulAla
transparència. Després ha fet tota una explicació de termes
legals que ni vostè ni jo no crec que tenguem la suficient
formació jurídica. Crec que les meves primeres paraules seran
que la seva credibilitat, que tots sabem quina és i la podem
valorar, quan sortim per aquella porta encara serà més baixa de
quan ha entrat, i, a més, més que res perquè ni foscor ni nulAla
transparència seran l’objecte d’aquesta compareixença.

A més li diré que vull pensar, per ser ben intencionat, que
això que vostè diu li ho han fet dir, no crec que surti d’una
persona que ha estat conseller de Salut, i si surt realment d’una
persona que ha gestionat la Conselleria de Salut és per fer una
reflexió profunda. Jo no vull pensar que una persona que ha
estat conseller de Salut una legislatura..., en mallorquí diuen que
la ignorància és atrevida, i vostè en aquesta exposició ha estat
molt atrevit, però molt, i ha estat molt atrevit perquè crec que
desconeix quin és el sistema de facturació que se segueix a
l’hora de facturar, com vostè deia, les receptes que
individualment cada pensionista o cada persona activa quan
acudeix a una de totes les oficines de farmàcia que hi ha a la
xarxa -en els anys que vostè demana en concret eren 419- però
jo sí que li ho recordaré com a preàmbul, ja que tenc 10 minuts
de temps, perquè la resposta és molt concreta i la hi donaré. 

Concert que regula la prestació, concert signat per senyors
que han estat directors generals amb vostè; no nomenaré
persones, però persones que han format part del seu equip, i li
llegiré textualment què és el que signaren. “El procés de presa
de dades i facturació ha de ser uniforme per a tota la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i s’ha de fer a través del ColAlegi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per mitjans propis
o concertats amb empreses externes”. Presa de dades: “El
ColAlegi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears o l’empresa
externa contractada ha de prendre i ha de registrar a partir de les
receptes les següents dades que són considerades necessàries
per al procés de facturació i per a un correcte...”

Li diré més, Sr. Thomàs. En el que diu confecció de les
factures, “amb la informació obtinguda amb les receptes, a més
d’enregistrar-la en CD Rom, que s’utilitzarà com a instrument
de procés de control, el ColAlegi Oficial de Farmacèutics de les
Illes Balears ha de confeccionar mensualment les factures de
receptes que han de servir com a document per a la
formalització del pagament”, el ColAlegi cap als apotecaris. El
que fa l’administració, i vostè ho hauria de conèixer bé, és
validar que tot allò que s’hagi registrat amb recepta, ja li dic, o
de pensionistes o d’actius, sigui el còmput total passat al
ColAlegi, i el ColAlegi és el que distribueix. 

I per què li dic això? Perquè totes aquestes preguntes que
vostè fa i que jo li respondré, perquè no vull que em puguin
acusar de nulAla transparència ni de foscor, com vostè deia, i ja
li dic que la ignorància és atrevida, està regulat mitjançant el
concert signat per aquelles persones que eren responsables i que
han format part del seu equip, que nosaltres simplement hem
prorrogat i segueix vigent. Si s’ho hagués estudiat, que en
quatre anys va tenir temps, avui no vendria aquí a demanar
específicament per una oficina de farmàcia, perquè no hi ha
relació contractual entre l’administració i cada una,
individualment, de les més de 400 oficines de farmàcia, tot això
es canalitza via colAlegi, i si no s’han complit aquests processos
és perquè du bastant feina, i ja li anticip a la primera de les
intervencions que la resposta a l’any 2004 no es pot obtenir, i
per tant no la donaré, però donaré tots els altres anys, 2005,
2006, 2007... L’administració només està obligada, segons
m’han manifestat, a mantenir cinc anys; jo li donaré tots els que
tenim en aquests moments registrats, però tot això du un procés,
i per exemple, una de les preguntes que avui no vénen a
colAlació, un AZ de 500 folis es necessita i un dia i mig de feina.

Per tant ha d’entendre que tot el procés du tota una
tramitació, però li dic que no vull evadir la pregunta, però la
ignorància que vostè ha mantingut a la primera exposició està
elevada a la màxima potència.



SALUT / Núm. 35 / 6 de febrer de 2013 489

 

La pregunta diu textualment: “Facturació de l’oficina de
farmàcia de la qual és titular i propietari el Sr. José Ramón
Bauzá Díaz al Servei Balear de Salut de l’any 2010 amb les
dades de l’import econòmic, nombre de receptes i nombre
d’envasos”. Les dades de l’oficina de farmàcia 1.837, de la qual
n’és el titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz, durant
l’any 2010 varen ascendir en import econòmic a un total
d’1.192.532,20 euros. El nombre total de receptes va ser de
62.337 i, el nombre d’envasos, 71.591. 

Crec que he contestat de la manera més escarida, més
gràfica i més concisa i concreta possible, sense fer tota aquesta
demagògia que vostè ha volgut fer per arribar a aquesta
resposta, i li dic que tot això du un procés d’elaboració, perquè
es necessita destinar tècnics específicament, i li llegiré el que
diu un informe del Congrés dels Diputats, i és que recabar de
las administraciones públicas los datos, informes o documentos
que obren en poder de éstas, lo que excluye de cualquier
obligación del órgano receptor de la petición de elaborar
documento alguno a tal efecto Això és el que diu l’informe
jurídic. La administración requerida debe facilitar la
documentación solicitada  o manifestar al presidente de la
Cámara, dentro de los treinta días siguientes, las razones
fundadas en derecho que lo impidan. Això és el que diu en el
Congrés dels Diputats.

Li dic, aquí venim a contestar aquesta pregunta, però ha
hagut de dur prou feina, com vostè hauria de conèixer si
realment hagués estat una persona que s’hagués preocupat per
saber el que vostè demanava per escrit què suposava quant a
càrrega de feina, però li diré més, tendré opció de contestar a les
altres anualitats, però sí que la facturació de la farmàcia 1.837
ha baixat en aquests dos darrers anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Simplement, Sr. Sansaloni, jo no entraré en consideracions
personals, crec que vostè mateix es fa la pregunta i la resposta.
Jo sé molt bé la informació que hi ha a la conselleria, vostè ha
tengut des del mes d’octubre i li record que els ciutadans
d’aquestes illes financen quatre assessors que té vostè de lliure
designació i té tot el Servei de Salut, entre d’altres el servei de
farmàcia, per contestar aquesta pregunta. Vostè és molt
espavilat, molt intelAligent, jo som una persona amb els peus en
terra i molt discreta i molt discreta, però a mi aquest debat no
m’interessa.. He hagut d’esperar quatre mesos perquè vostè em
donàs aquesta informació. Punt. I la hi hem demanada perquè hi
ha un senyor, que és president de la comunitat autònoma, i està
en un cas d’incompatibilitat. Avui matí, en aquesta mateixa sala,
el Partit Popular s’ha oposat a la convocatòria de la Comissió de
l’Estatut del Diputat, una comissió no pública per tenir
coneixement de la declaració de patrimoni, de béns i activitats
del Sr. Bauzá, fan tot el contrari del que demana la ciutadania,
ens demanen transparència, nulAla opacitat, i vostès fan tot el
contrari, vostè ho tenia molt fàcil de fer, el mes d’octubre quan
se li demana ho contesta, eren quatre ratlles. Determinades
coses no me les ha de contar, jo ja les sé. Vostè ha preferit no
contestar i ens hem vist obligats a forçar el Reglament. 

Això diu que no és foscor, doncs, fill meu, crec que té un
problema perquè a aquest diputat pràcticament des del mes
d’agost la seva conselleria no li ha respost, i la meva funció és
controlar l’acció de Govern i la seva obligació és contestar. 

Bé, avui, el conjunt de ciutadans sabrà que aquesta oficina
de farmàcia del Sr. Bauzá ha facturat l’any 2010 1.192.000
euros al Servei de Salut, perquè queden moltes altres coses. Per
tant, ja sabem, des de diumenge, que el Sr. Bauzá està
empegueït de ser ric, a mi no m’ofèn si és ric, millor està ell, jo
no ho som, però bé, nosaltres tenim dret a saber aquestes
quantitats i el conjunt dels ciutadans el té i si, a més, vulnera la
Llei d’incompatibilitats, la Llei de bon govern i una sentència
judicial que va propugnar el Partit Popular, miri si tenim dret a
saber les coses. Si és tan transparent, ens hagués donat les xifres
el mes d’octubre. Vostè ha hagut de venir aquí i se n’anirà per
donar quatre xifres, i ha fet venir un caramull de persones que
no sé què fan aquí, per donar unes xifres. Vostès han tengut
aquesta actitud, em pareix perfecte, ara, jo no li diré que és un
ignorant, però no m’ho digui a mi, si vol li envii el meu
currículum. Entre d’altres coses, el conjunt de metges d’aquest
país em varen triar a mi per ser president de la seva societat
científica i ja sé com funciona l’administració i el conveni amb
el ColAlegi de Farmacèutics.

Però jo només vull quatre xifres, no vull que em digui com
es fa la cuina, no ho vull saber com es fa la cuina perquè ja ho
sé. Ara sabem que el Sr. Bauzá va facturar l’any 2010 1.192.000
euros, és l’únic que ens interessava.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per arribar a
aquestes ratlles que vostè diu, i que no li interessa la cuina, es
necessita elaborar les dades i, com li deia, el procés és bastant
complex. Que vostè no ho conegui és un assumpte que em
preocupa.

Quatre assessors, no és veritat, doni'm els noms. Jo no tenc
quatre assessors, tenc la meitat dels seus directors generals i la
meitat dels assessors que vostè tenia, i supòs que feim el doble
de feina. Per tant, no digui mentides i digui’m qui són els quatre
assessors que jo tenc a la conselleria. Vostè tal vegada els tenia,
jo no ho sé, jo sé cert que no els tenc. Per tant, no es fiqui en
determinades coses que no corresponen. No entraré en més
temes personals, jo l’únic que li he dit és que vostè ha estat molt
atrevit en la seva intervenció, no he dit res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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II.2) Pregunta RGE núm. 8081/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2011.

Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta RGE
núm. 8081. Té un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja que veim com ve el Sr.
Conseller, doncs, jo només formularé la pregunta, podria tornar
a llegir vuit vegades el mateix escrit, però crec que les persones
que ens acompanyen no s’ho mereixen. Torn a dir, sé com
funciona la conselleria, sé que no depèn de si algú fa o no, hi ha
gent des de fa molts anys que treballa aquestes xifres i, per tant,
aquí hi ha hagut una voluntat política de no contestar, que ara ha
canviat. Lloat sigui Déu i s’ha acabat.

Jo li formul m’ha dit que era la 8081, crec, doncs, em podria
dir la facturació de l’oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al Servei Balear de la
Salut l’any 2011 amb les dades de l’import econòmic, nombre
de receptes i nombre d’envasos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Aquestes
receptes és important destacar que són les que cada persona
individualment i lliurement acudeix a l’oficina de farmàcia
mitjançant, actualment, la targeta electrònica que li dóna dret a
prestació i que treu i que és el que abans, en format paper, eren
receptes vermelles per als pensionistes i receptes verdes. O
sigui, això és el còmput d’aquesta facturació que deim. 

Com dic, l’oficina de farmàcia 1837 durant l’any 2011 va
tenir un import econòmic total d’1.187.839,27 euros, nombre de
receptes 64.652 i nombre d’envasos 75.476. Com li deia, Sr.
Thomàs, la facturació anual puja fins a un determinat any i
després baixa aquests dos darrers anys quant a import total.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica del Sr.
Thomàs. Renuncia al torn de rèplica.

II.3) Pregunta RGE núm. 8084/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2004.

Passam, doncs, a la Pregunta 8084. Té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Recordar a la sala, per si
algú ens escolta, que les receptes que arriben a una farmàcia són
perquè hi va una persona físicament voluntàriament o perquè
algú les du a treure a aquella farmàcia, sistema que s’utilitza
normalment a través de residències públiques, privades,
semipúbliques, concertades. És a dir, no són només, i a més
aquestes xifres aquí no hi ha productes sanitaris en general o
productes que es puguin fer de consum a nivell privat o de
parafarmàcia. Simplement per a informació de totes les persones
que són aquí a la sala.

Si no he entès malament es tracta de la pregunta 8084 que
diu textualment, facturació de l’oficina de farmàcia de la qual
és titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al Servei
Balear de la Salut de l’any 2004 amb les dades de l’import
econòmic, nombre de receptes i nombre d’envasos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta no li puc
contestar, és de l’any 2004, no tenim en aquests moments les
xifres i, com li deia, la responsabilitat de l’administració és tenir
fins a cinc anys enrere. Em sap molt de greu, no li puc donar.
Esper que no m’acusi ni de falta de transparència ni de foscor.
En el 2005 fins que vostè ha demanat cap endavant, però és que
no tenc, estam a l’any 2013, no tenc aquestes dades. Li deman
disculpes i no les hi puc facilitar, no tenc inconvenient a
facilitar-li la resta d’anys a la resta de preguntes. Sí que vull dir
que aquesta facturació inclou tots els productes subjectes a
finançament públic i que un metge de la sanitat pública o ha
posat la seva firma a una recepta, així com jo deia, o ha inclòs
amb la seva firma electrònica en targeta sanitària mitjançant la
recepta electrònica. Això inclou això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies per l’aclariment, però ja ho sabem, vull dir això són
receptes finançades pel Servei de Salut, però que totes les altres
coses no és en aquesta quantitat.
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II.4) Pregunta RGE núm. 8085/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2005.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula per a la següent pregunta RGE núm.
8085.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta RGE núm.
8085 diu, facturació de l’oficina de farmàcia de la qual és titular
i propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al Servei Balear de
la Salut de l’any 2005 amb les dades de l’import econòmic,
nombre de receptes i nombre d’envasos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. L’import
econòmic total de l’any 2005 ascendia a 706.620, 9 euros, el
nombre total de receptes varen ser 40.173 i el nombre d’envasos
40.302.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Thomàs en torn de
rèplica.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Em podria repetir l’import?

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

706.620,9 euros.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies.

II.5) Pregunta RGE núm. 8086/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2006.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 8086/12. Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La 86, la pregunta RGE núm. 8086 diu, facturació de
l’oficina de farmàcia de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz al Servei Balear de la Salut de l’any 2006
amb les dades de l’import econòmic, nombre de receptes i
nombre d’envasos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les dades ascendeixen a un import
econòmic total de 765.418,31 euros, repetesc, 765.418,31 euros;
nombre de receptes 44.039, nombre d’envasos 44.154.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs? No vol rèplica.

II.6) Pregunta RGE núm. 8087/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2007.

Passa a la pregunta 8087.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta 8087 diu, facturació de l’oficina de farmàcia de
la qual és titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al
Servei Balear de la Salut de l’any 2007 amb les dades de
l’import econòmic, nombre de receptes i nombre d’envasos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Import econòmic total 895.061,53
euros, repetesc, 895.061,53 euros; nombre de receptes 52.771,
i nombre d’envasos 52.889.

II.7) Pregunta RGE núm. 8088/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2008.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 8088/12. Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta 8088 diu, facturació de l’oficina de farmàcia de
la qual és titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al
Servei Balear de la Salut de l’any 2008 amb les dades de
l’import econòmic, nombre de receptes i nombre d’envasos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Import econòmic total 905.082,71 euros, repetesc,
905.082,71 euros; nombre de receptes 53.678, nombre
d’envasos 54.546.

II.8) Pregunta RGE núm. 8089/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2009.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara queda la darrera pregunta RGE núm. 8089/12. Sr.
Thomàs, por formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Crec que ens hem de felicitar que els ciutadans de les Illes
Balears puguin conèixer, a partir d’avui, la facturació al Servei
Balear de la Salut d’aquesta oficina de farmàcia, dada que ha
estat amagada els darrers mesos, i d’aquí podrem deduir més
informació sobre aquesta hipòtesi -diguéssim- de la
incompatibilitat del Sr. President Bauzá perquè és una persona
que incompleix la Llei d’incompatibilitats, la Llei de bon
govern i una sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears promoguda pels diputats del Partit Popular
i que diu que és incompatible ser titular o propietari d’una
farmàcia i ser membre del Consell de Govern. 

Aquesta opinió no és una opinió del Grup Parlamentari
Socialista sinó que es fonamenta en compliment d’articles de
lleis vigents i incompleix un cas exactament igual que va ser
fruit d’una sentència del Tribunal Superior, l’any 2007, que diu,
torn a repetir, que és incompatible seure a la taula del Consell
de Govern i titular, propietari d’una farmàcia, perquè el titular,
propietari d’una farmàcia rep tots els ingressos econòmics
d’aquesta farmàcia. El substitut quan el càrrec del farmacèutic
és compatible no té cap tipus de responsabilitat jurídica, ni
penal, ni fiscal ni econòmica, només té una obligació de la seva
feina com a farmacèutic, de donar informació, assessorar i
ajudar els ciutadans en tot el referit als medicaments i productes
sanitaris. I aquí ens trobam amb un senyor que ens amaga
informació i no sabem amb certesa si continua rebent o no
quantitats econòmiques a comptes de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no permetré precisions personals i li agrairia
que se cenyís a la pregunta perquè no toleraré que faci aquí
acusacions sobre una persona que no és present. Li agrairé es
cenyís a la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, no dic res que no hagi dit, que no s’hagi dit
en seu parlamentària, que no sigui de coneixement públic i que
no digui una sentència del Tribunal Superior de Justícia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això no és l’objecte de la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ho diu, si, és el president, però l’article 14 de la Constitució
Espanyola diu que tots els ciutadans espanyols som iguals
davant la llei i, per tant, si la Sra. Salom era incompatible, el Sr.
Bauzá, per molt que sigui el meu president, el president de les
Illes Balears, incompleix la norma legal. Hi ha una sentència i
nosaltres pensàvem això, és un senyor que ha falsejat fins i tot
declaracions al Parlament de béns i activitats, per tant, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li cridaré a l’ordre.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, jo deman que se’m contesti a la pregunta
8089, que diu, facturació de l’oficina de farmàcia de la qual és
titular i propietari el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz al Servei
Balear de la Salut de l’any 2009 amb les dades de l’import
econòmic, nombre de receptes i nombre d’envasos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, aquesta és la darrera
pregunta a què fa referència, vostè veig que també ha allargat el
seu discurs continuant fent determinades valoracions jo no sé si
de caire personal, però sí que crec que no és aquest l’àmbit, el
lloc no és aquesta sala ni el portaveu ha de ser vostè en termes
de lleis igual que tampoc no em sent que ho pugui ser jo. Jo li
contestaré tot d’una a aquest import econòmic, nombre de
receptes i nombre d’envasos, el que sí vull deixar clar també és
que vostè tira la pedra i després amaga la mà, això és un acte
covard. Vostè ha dit que jo tenc quatre assessors i jo li he
demanat els noms, no me’ls diu, i li dic a més que és mentida el
que vostè ha dit aquí, categòricament, i que tenc la meitat dels
seus directors generals. Jo vull que això quedi clar i, per tant,
deman un poc de seny a l’hora de demanar determinada
informació i un poquet de paciència perquè no tenc voluntat
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d’amagar res, però li dic, el que no li toler són les mentides i els
assessors estan publicats en el butlletí oficial de la comunitat
autònoma, ho pot comprovar i és públic. No en tenc quatre com
vostè ha dit. I els directors generals són la meitat. Vostè en tenia
molts més. En tenia un d’avaluació i acreditació, un de consum,
un de salut pública, un de farmàcia,... Però bé, no m’estendré,
jo tenc els que tenc i ho saben.

Jo el que demanaria en el futur és el tema del seny i que no
tiri la pedra i amagui la mà en aquestes ocasions. Li dic, import
econòmic de l’any 2009 són 974.115,19 euros. El nombre de
receptes són 54.373. I el nombre d’envasos són 58.931.
Repetesc: import total, 974.115,19 euros, nombre de receptes
54.373 i nombre d’envasos 58.931. Com dic, l’elaboració
d’aquestes tres ratlles du molta feina de cuina per al procés, que
fins i tot vostès firmaren aquest concert i que nosaltres
simplement hem prorrogat.

Res més. Només vull acabar demanant seny a l’hora de no
bloquejar. Ja li dic, determinades preguntes seves corresponen
a AZ de més de 500 folis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Agrair al conseller que ens hagi donat les respostes, ha tardat
quatre mesos. El Servei de Salut té un caramull de persones que
fa feina al Servei de farmàcia i aquesta informació fa anys, anys,
que s’està elaborant d’una manera mecànica. Per tant, no han
vengut aquí a fer cap esforç extraordinari. Clar, l’esforç que fa
un sempre té un caire subjectiu. Però li record que la funció dels
diputats, entre altres coses, és exercir el control de l’acció de
govern. Per tant, si un diputat demana informació, està dins el
seu dret.

Jo no sé quin concepte té vostè. Jo li puc dir que vostè no
contesta les peticions de documentació. No contesta les
preguntes que se li formulen per escrit, aquí hi ha la Sra.
Santiago que està en una situació similar a la meva. I vostè
s’hauria pogut estalviar venir aquí si hagués contestat això.
Cosa que té des de fa anys, anys, anys fa que se sap la facturació
dels anys 2005, 2006, 2007. I, si no, demani-li al director
general del Servei de Salut a veure si no és així. Vostè ha arribat
fa poquet, ha fet moltes coses en vint mesos. Però aquest
sistema de facturació fa anys. La facturació no l’han feta vostès.
Vol fer creure a la sala que aquestes dades del 2007 les han
elaborat des del mes d’octubre? Per favor! Tenen anys, ja tenen
rovell!

Per tant, vostès han fet un exercici de no voler donar aquesta
informació. Avui han rectificat, n'estic contentíssim perquè els
ciutadans demà podran saber què ha facturat al Servei de Salut,
no a altres coses, l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá Díaz.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè s’imagina que algun diputat
del Partit Popular demanés quina és la nòmina d’un metge que
actuï de diputat? No hi entrarem de cap de les maneres. També
seria públic. Entrar en aquestes coses crec que no correspon.

Això ha duit bastant feina, molta feina. En aquests moments
el Servei de farmàcia té cinc farmacèutiques. Vostè en tenia
onze, en va arribar a tenir onze. La població no ha notat que el
visat es retardi més dies. Ho estam comprimint al màxim.
Aquests són els ajusts que estam fent. Li he dit que digués el
nom dels quatre assessors i no ha estat capaç de donar-los
perquè és mentida.

Per tant, Sr. Thomàs, canten fets i menten barbes. El més
important és que, respectant absolutament la llibertat dels
diputats a demanar la informació, jo he comparegut aquí quan
l’hem tenguda i, si no l’haguéssim tenguda, hauria comparegut
i hagués dit no pot ser fins d’aquí una setmana o d’aquí quinze
dies. El més important, vostè que parla tant de la població, de no
descuidar la població, la població no ha sofert cap retard, però
si haguéssim hagut de contestar allò que vostè demanava,
hauríem prioritzat allò que vostè vol obtenir com a informació
i hauria suposat un retard per a la població a l’accés als
medicaments que tenen especial control, com puguin ser els
medicaments de visats, perquè visen més de 500 línies cada dia,
per tal de contenir la despesa farmacèutica.

Aquesta és la gràfica, i es veu que en els darrers dos anys és
quan aquesta farmàcia ha baixat de facturació. Aquestes són les
explicacions que puc donar. Però ja li dic, em sap greu que es
tiri la pedra i s’amagui la mà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Compareixença RGE núm. 1610/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el
"Proyecto IBSALUT 2020".

Finalment passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la compareixença RGE núm. 1610/12,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de Salut
del Grup Socialista, mitjançant la qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social,
per tal d’informar sobre el proyecto IBSALUT 2020.
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La presidenta...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquest diputat, fent ús de les seves facultats, demana que
decaigui aquesta petició de compareixença. És una petició de
compareixença de 12 de març de l’any passat, va ser ignorada
per tres consellers diferents. I evidentment vàrem tenir l’anterior
conseller, el Sr. Mesquida, que va dir que aquest Pla Ib-Salut
2020 no era vigent en el Servei de Salut. Hem pogut veure que
un caramull de qüestions que posa aquest document s’han
incomplert durant un any. Per tant, aquest diputat demana, en
funció de les seves competències, que decaigui aquesta
compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, només queda agrair la presència del
conseller i de tot el seu equip.

S’aixeca la sessió.
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