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LA SRA. PRESIDENTA:

...si es produeixen substitucions.

Hi ha substitucions?

LA SRA COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 814, 815,
816, 817, 3146, 3147, 3148 i 3149/14.

Assisteix el conseller de Salut, Sr. Martí Sansaloni,
acompanyat del Sr. Miguel Tomàs; del Sr. Jesús González,
secretari general del Servei de Salut; d’Andreu Sierra, sots-
director d’Infraestructures; del Sr. César Vicente, director
general de Gestió Econòmica i Farmàcia; del seu cap de premsa
i de la seva cap de gabinet. Donam la benvinguda al conseller
i al seu equip.

1) Pregunta RGE núm. 814/14, 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 (I).

I per defensar la pregunta RGE núm. 814/14, relativa a
facturació de l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá,
té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Som aquí per
respondre preguntes. Aquesta primera sèrie de quatre són
preguntes de fa quatre mesos que no han estat respostes amb
resposta segons la tramitació parlamentària, i hem trobat oportú
mantenir-les, perquè alguna d’elles encara ni ha estat
contestada.

Evidentment això forma part de com informa i comunica la
Conselleria de Salut, que no destaca pels seus sistemes
d’informació públics, sinó més bé per la seva opacitat. 

Evidentment som aquí parlant, entre altres coses, de la
facturació de l’oficina de farmàcia del Sr. Bauzá, perquè el Sr.
Bauzá té dues condicions: una, que és president de la comunitat
autònoma; dues, que és apotecari; i, tres, que està incurs en un
procediment de possible incompatibilitat seguint la línia, el
camí que va marcar el Partit Popular a través de 28 diputats fa
un grapat d’anys. Un senyor que s’afilia al Partit Popular, que
es fa regidor d’un ajuntament, que té competències en
urbanisme, que en un moment determinat és batle, manté les
seves competències en urbanisme i dins aquest procediment
d’afiliació regidoria obté una farmàcia, essent conseller un
diputat del Partit Popular, i dins tota aquesta tramitació també
sorgeix un fet important, que és que el Partit Popular de
Marratxí propicia una requalificació d’uns terrenys, els terrenys
de Can Carbonell, perquè es pugui fer una requalificació d’un
espai per a un ús docent cap a un recurs sociosanitari.
Evidentment són decisions preses d’una manera paralAlela que
tenen a veure amb la facturació d’aquesta farmàcia.

Evidentment només tenim dades des de l’any 2005, no en
tenim d’abans. És una farmàcia que s’atorga l’any 97, i no tenim
informació des de l’any 97 fins al 2005; evidentment és una
informació que seria bastant valuosa.

La formulació de la pregunta, que era molt simple el dia 29
de gener, quan es va formular, és igual de simple ara, quan es
formula el dia 28 de maig del 2014, que era saber quina ha estat
la facturació de l’oficina de farmàcia de José Ramón Bauzá al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l’any 2013.

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. En primer
lloc vull destacar que aquesta pregunta ja ha estat resposta pel
conseller; fins i tot va ser a una passada sessió plenària, dia 20
d’aquest mateix mes. 
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Entenc que el Sr. Thomàs s’aferra allà on es vol aferrar i
repetesc el mateix missatge que vaig dir: 886.510 euros, dels
quals 762.915 corresponen a allò que es transfereix via ColAlegi
d’Apotecaris i 123.595 a l’aportació dels usuaris d’ençà que se
va establir el copagament, i això és el copagament dels usuaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, però li he de dir que ara ha
contestat a aquest diputat; fins ara no li havia contestat, i la
pregunta estava formulada fa quatre mesos.

Evidentment aquesta xifra de 886.510 euros que acaba de dir
és la facturació al Servei de Salut. No sabem quanta part de
facturació més hi pugui haver pel que són elements
d’informació que teníem abans, perquè evidentment hi ha hagut
una baixada de demanda d’assistència sanitària, hi ha hagut una
baixada de dispensació perquè hi ha pensionistes que no retiren
tots els seus medicaments, i evidentment el Partit Popular va
decidir que més de 400 medicaments ja no tenien finançament
per la Seguretat Social, i per tant aquesta xifra de 886 no és una
xifra que es pugui comparar amb facturacions d’anys anteriors,
com per exemple l’any 2012, perquè per exemple el conegut
com a medicamentazo només va afectar tres mesos del 2012 i
sí que ha afectat els dotze mesos del 2013, i aquí, a resposta
parlamentària d’aquest diputat, ja ens vàrem assabentar que el
primer any de copagaments farmacèutics nous això havia
suposat, el medicamentazo, quasi 6 milions d’euros a la
comunitat autònoma.

Per tant és una xifra, aquesta de 886.510, que té uns
condicionants que fan difícil poder-la comparar amb la
facturació de l’any 2012.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que està clar és que la seva línia
política ja està clarament marcada. Aquest és un tema cabdal per
a vostès. Jo ja vaig contestar que no té cap repercussió sobre la
ciutadania, que és una estratègia política que vostès han triat
durant els darrers tres anys, allà vostès amb les seves preguntes,
i jo m’he limitat a contestar el text de la pregunta. Si vostè ha
formulat la pregunta de manera incorrecta o no era això el que
volia saber, li he aportat la informació respecte de la pregunta,
que és quina ha estat la facturació durant l’any 2013. Ja ho havia
contestat fa dues sessions plenàries; si vostè no es donava per
contestat ara he repetit el mateix que vaig dir en aquella sessió
plenària.

I en segon lloc el que també vull dir és que el president ha
penjat a la pàgina web del partit el que han estat les seves
declaracions de renda. Per tant, Sr. Thomàs, aquesta és la

informació que és en el seu poder. Si així i tot encara vostè no
està content, el que li puc dir és que abans no es penjaven
aquestes declaracions de renda.

2) Pregunta RGE núm. 815/14, 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 (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta, la 815/14, relativa a facturació
de l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá. Té la
paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. El que volíem saber en aquesta pregunta no
contestada des de fa quatre mesos és quina ha estat la facturació
de l’oficina de farmàcia del Sr. Bauzá al Servei de Salut durant
el 2013, i que correspon a receptes de pensionistes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam estar en el mateix d’abans.
Es va contestar per part del conseller dia 7 de maig en aquesta
mateixa comissió de salut. Si vostè no es dóna per contestat li
repetiré les xifres: el concepte de pensionistes són 530.778
euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No hi ha rèplica.

3) Pregunta RGE núm. 816/14, 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 (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la pregunta 816, relativa a facturació de
l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá. Té la paraula
el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Dins aquesta sèrie de preguntes, una altra pregunta
formulada fa quatre mesos, que el que demanava era quin és el
nombre de receptes facturades des de l’oficina de farmàcia del
Sr. Bauzá al Servei de Salut i que correspon a receptes de
pensionistes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, la xifra d’envasos, no tant de receptes, que és el realment
marca el volum, són 32.291 envasos, repetesc, 32.291. I li faig
aquesta menció perquè una mateixa recepta pot tenir molts
d’envasos i molts de cupons. Per tant pot passar d’un a més de
deu cupons, i per tant a la pregunta el més concret no és el
nombre de papers sinó el nombre d’envasos, que són aquests
32.291.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé. Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 817/14, 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 (IV).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la següent pregunta, la 817/14, relativa a
facturació de l’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá.
Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Com he dit abans del motiu de mantenir aquestes preguntes,
aquesta tampoc no ha estat contestada ni en temps ni en forma
-està formulada a finals de gener d’enguany-, que és la de
receptes facturades o envasos facturats que corresponen a actius,
només té una raó de ser: el Sr. Bauzá és president de la
comunitat autònoma, farmacèutic, ha duit una trajectòria
política determinada en el municipi de Marratxí, amb càrrec
municipal i una trajectòria professional, que és molt curiós
observar el paralAlelisme entre una trajectòria cronològica a
nivell polític i a nivell professional, que cada un en pot extreure
les seves opinions, però és molt interessant el raonament que
defensa el Sr. Bauzá a l’Ajuntament de Marratxí, quan
considera que és un espai oportú per habilitar el canvi d’ús d’un
espai per a un centre docent a un recurs sociosanitari molt
pròxim a la seva farmàcia, que feia cinc o sis anys que
funcionava.

Evidentment aquestes preguntes, que sembla que li
molesten, sobre la facturació d’aquesta farmàcia són paralAleles
també al fet de la incompatibilitat, o presumpta incompatibilitat
del president per incompatibilitat d’alt càrrec, amb l’exercici de
càrrec de president del Govern. No és una persona qualsevol, és
una persona que pren decisions al Consell de Govern, que dicta
normes als seus consellers i que aquests executen, i per tant no
és una persona qualsevol i per tant la informació l’oposició està
en el dret de conèixer-la i per això la demana.

Com a president també la seva trajectòria té una altra
característica, i és que sempre entén d’una manera peculiar la
normativa, com pot ser fer de batle amb dedicació exclusiva i no
posar un substitut a la seva farmàcia fins que se l’obliga o, per
exemple, entregar declaracions de béns i activitats aquí en el
Parlament amagant-ne una part d’important. 

Per tant això són els motius de dur aquestes preguntes, que
sembla que a vostè li agrada que el facem venir aquí a comissió,
perquè, ja li ho dic, són preguntes de fa quatre mesos que amb
un sistema d’informació vostè tenia, des de meitat de gener,
aquesta informació, ja la tenia, i per tant durant quatre mesos no
ha considerat oportú donar-la als partits de l’oposició. 

Per tant la pregunta concreta és quin nombre de receptes
facturades des de l’oficina de farmàcia del Sr. Bauzá al Servei
de Salut durant 2013 corresponen a actius, i esperam la seva
resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Són 25.239 els envasos d’actius,
25.239.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No hi ha rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

5) Pregunta RGE núm. 3146/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a empreses i treballadors que actualment treballen
en les deficiències del nou Hospital de Can Misses.

Passam, idò, a la pregunta 3146/14, relativa a empreses i
treballadors que actualment treballen en les deficiències del nou
Hospital Can Misses. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular
la pregunta.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Això és una continuació de la sessió de la setmana passada,
desgraciadament també amb un bloc de preguntes que fan
referència a la construcció del nou hospital d’Eivissa i que
tampoc no han estat contestades en temps i forma pel conseller.

De les coses que vàrem poder escoltar la setmana passada hi
ha un fil conductor, que evidentment això és un contracte de
concessió, que vostès varen heretar aquesta obra en unes
condicions determinades i amb un cronograma de finalització
determinat, i vostès varen decidir aturar aquesta obra pel Pla
d’ajust econòmic, el Pla d’equilibri, i per tant varen pactar, setze
mesos després de ser govern, varen pactar un nou modificat
d’aquest contracte, que es va formalitzar dia 15 d’abril de 2013.

Evidentment, com que és un model de concessió, quan acaba
una obra és important, de quina manera acaba l’obra és
important, i quan s’activen els serveis que no són assistencials
també té interès, perquè va lligat al pagament d’un cànon fix i
d’un cànon variable.

La setmana passada vàrem poder escoltar de vostè que
s’havia fet una acta de comprovació amb data de dia 31
d’octubre, que hi havia un certificat parcial d’obra i que deia
que estava acabada aquesta obra en un 97,98%. Dia 25 de març
aquí en el Parlament digué que hi havia deficiències, que li
vàrem demanar si s’havia obert un expedient, si s’havia
penalitzat la constructora, la concessionària, i vostè ens va
manifestar que no hi havia penalització, que no s’havia obert
cap expedient, però que sí hi havia unes deficiències que vostè
va referir no relacionades amb obra no executada. Això és el
consta el Diari de Sessions, i nosaltres, a rel d’una pregunta oral
contestada en el plenari, vàrem formular aquesta pregunta,
perquè evidentment vostè reconeix per una banda que hi ha una
acta de certificació de final d’obra parcial d’un 98%, reconeix
que hi ha unes deficiències, reconeix que no s’ha obert un
expedient i reconeix que no ha penalitzat o no ha obert cap
penalització a la concessionària. 

Si he dit qualque cosa que no s’ajusti a allò que va dir vostè
la setmana passada li demanaria que em corregeixi, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment. Pregaria una mica de silenci, una mica de
silenci, que no sentim el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...però evidentment quan li vàrem formular la pregunta a la qual
en aquests moments ens referim és perquè vostè havia reconegut
que hi havia unes deficiències. Per tant, si són unes deficiències
que tenen a veure amb l’estructura física de l’edifici per això
vàrem formular la pregunta, perquè el que volem saber és que
ens digui quines deficiències hi ha, que és la pregunta posterior,
crec que és, però en aquest moment el que volíem saber és que
ens digui quines empreses i quins treballadors estan actualment
treballant des del mes de novembre per esmenar les deficiències
que vostè diu que té aquest edifici. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. No compartint la relació dels fets
que el Sr. Diputat ha dit i ha justificat, el que li puc dir és que la
pregunta en concret el que diu és que es doni la relació
d’empreses i treballadors que han estat fent feina en les
deficiències del nou hospital de Can Misses, i el que li puc dir
és que dins el mes de novembre de l’any 2013, la setmana 47 de
l’any, eren 11 els operaris i 2 encarregats, on hi havia personal
de la UTE d’Electrotécnica Monrabal i de Ondoan. La setmana
48, el mateix mes de novembre de l’any 2013, eren 14 els
operaris i 2 encarregats, eren les mateixes empreses, que es
repeteixen fins a la setmana 50. Però a la setmana 49 són 15 els
operaris i la setmana 50, dins el mes de desembre, són 11 els
operaris que s’hi destinaven, i també 2 encarregats.

La setmana 51, de desembre de l’any 2013, són 4 els
operaris i 1 encarregat, fan referència a la UTE i Electrotecnia
Monrabal; passam després ja al gener de 2014 al qual a la
setmana 2 hi fan feina nou operaris i dos encarregats també de
l’UTE, d’ATV, d’Electrotecnia Monrabal, Ondoan i d’El Corte
Inglés; a la setmana 3, que també correspon al gener del 2014,
són onze els operaris i dos encarregats, les mateixes empreses;
a la setmana 4, també de gener, són dotze els operaris i dos
encarregats; a la setmana 5 de gener de l’any 2014 són vuit els
operaris i un encarregat, són les empreses la UTE Electrocnia
Monrabal i El Corte Inglés; a la setmana 6 de febrer de l’any
2014 són vuit els operaris i un encarregat de les mateixes
empreses; a la setmana 7 de febrer són nou els operaris i un
encarregat i les mateixes empreses; es manté a la setmana 8, en
què són nou els operaris i un encarregat de les mateixes
empreses; a la setmana 9 de març de l’any 2014 són sis els
operaris i un encarregat; a la setmana 10 de març del 2014 són
sis els operaris i un encarregat, les mateixes empreses, i a la
setmana 11 de març de l’any 2014 són quatre els operaris i un
encarregat, també és UTE el Corte Inglés i PIM, l’empresa.

Passam a la setmana 13 de març de l’any 2014, en què són
quatre els operaris i un encarregat de les empreses UTE
Electrotecnia Monrabal i El Corte Inglés; a la setmana 14
d’abril de l’any 2014 són tres els operaris i un encarregat i les
mateixes empreses; es manté la mateixa situació a la setmana 15
d’abril de l’any 2014; passam a la setmana 17 d’abril de l’any
2014 amb tres operaris i un encarregat amb les mateixes
empreses; la setmana 18 de maig de l’any 2014, exactament
igual, tres operaris, un encarregat i les mateixes empreses.

Passam a la setmana 20 de maig de l’any 2014 amb dos
operaris i un encarregat amb les empreses UTE ATV i El Corte
Inglés, i a la setmana 21 de maig de l’any 2014 són tres els
operaris, un encarregat, llavors les empreses eren UTE
Aluminio Marín i El Corte Inglés.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs per a la rèplica.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, gràcies, Sr. Conseller, el que un pot extreure
d’aquesta relació que ens ha fet és que aquest hospital està
acabat des de dia 31 d’octubre, perquè si des de fa quatre mesos
hi estan fent feina cinc persones, és un hospital que està acabat
des de dia 31 d’octubre i per tant, vostè ha començat a pagar
tota una sèrie de conceptes, té una obra acabada, que no la té
equipada, i després en parlarem, i evidentment està tenint unes
despeses, està mantenint una gran infraestructura i ha estat
incapaç de posar-la en marxa. 

Ja veurem quan la comença a posar en marxa, però amb
aquesta relació quantitativa d’operaris evidentment un ha de
pensar que és una obra que està acabada des de fa... idò, cinc
més dos, són set mesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, a l’anterior comissió, gràcies, Sra. Presidenta, ja es va
donar el percentatge d’execució i en quines condicions es va fer
l’acta de comprovació, era -crec recordar- el 97 i el 99%, està a
l’acta de la sessió de la passada comissió i per tant, aquesta és
la relació d’operaris. 

El que sí record és que a 30 d’octubre hi havia un 97 i
busques per cent i el 99 que varen dir de la segona de les dades
que es varen demanar. Per tant, en consonància ara el que he fet
ha estat esbrinar quins són els operaris que hi estan fent feina.

6) Pregunta RGE núm. 3147/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deficiències denunciades un cop recepcionada
l'obra del nou Hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 3147/14, relativa a
deficiències denunciades un cop recepcionada l’obra del nou
hospital Can Misses.

Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, seguint un poc la cadència de la setmana passada i del
que duim en aquesta primera pregunta, tenim... és el que
condiciona la segona pregunta, ara som a la rèplica o a la
següent ja?

LA SRA. PRESIDENTA:

A la formulació.

EL SR. THOMÀS I MULET:

D’acord..., a la 47...

LA SRA. PRESIDENTA:

3147.

EL SR. THOMÀS I MULET:

D’acord, o sigui que per tant vostè, implícitament, ha
reconegut una altra vegada que no hi ha deficiències, que no hi
ha expedient, que no hi ha sancions, hi ha una acta de
comprovació, per cert, també demanada per via reglamentària,
si vol després li faig tot el caramull de solAlicituds de
documentació que vostè no ha facilitat, des de l’expedient per
incompliment de contracte, la còpia del calendari i la
programació del procés d’obertura, la còpia del certificat final
d’obra, la còpia de solAlicitud registrada de llicència obertura del
nou hospital de Can Misses, la còpia de llicència d’obertura,
etc.; són solAlicituds de documentació formulades correctament
que vostè amaga a aquest diputat i al conjunt de la ciutadania.

Per tant, en aquests moments estam en una situació que... de
demanar-li quines són en concret totes aquestes deficiències que
fan que en aquests moments i des de fa mesos només hi hagi
cinc o sis operaris que treballen en aquest nou hospital perquè
evidentment vostè ha començat a pagar cànon fix i a pagar... una
de les qüestions és que en algun moment ens haurà d’explicar si
vostè ja ha rebut aquesta obra, per què si l’han rebuda no
l’ocupen, i això és molt important per justificar entre altres
coses el pagament del cànon fix perquè teòricament si no han
rebut l’obra, no han de pagar cànon fix.

Per tant, sabem que ha fet un acte de comprovació, que ens
parla d’un 98%, ens ha dit i manifestat en seu parlamentària
dues vegades que hi ha deficiències que no ha expedientat, que
no ha sancionat, no sabem si hi ha acte d’incompliment perquè
no ens ho facilita, igual que els altres documents i, per tant,
aquesta pregunta, la 3147, ve formulada perquè ens faci una
relació de quines deficiències ha denunciat, sembla que no ha
fet, davant la concessionària, el Servei de Salut, un cop
recepcionada l’obra del nou hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, si el diputat m’ho demana, li
puc llegir tot el que són els diferents fulls, però és molt llarg i
crec que quasi millor si se li’n facilita una còpia, si ell hi ve a
bé. Li puc llegir totes i cadascuna de les deficiències amb
aquests quadres d’Excel, però.... el que puc fer és donar-li,
passar-li la còpia.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, evidentment, Sr. Conseller, si ens en dóna una còpia com
a mínim tendrem alguna cosa, perquè del que li hem demanat...
per via parlamentària no ens n’ha donat cap document, si avui
ens en podem dur un, jo li ho agrairia. És més fa més d’un mes
va venir aquí a parlar d l’Institut d’Investigació Sanitària de
Palma, li vaig dir que no ens havia passat la còpia del conveni,
que la hi havíem demanat per escrit, va dir que ens ho enviaria,
ha passat més d’un mes i tampoc no l’han enviat, eh?

Per tant, esperarem que vostè ens passi aquesta relació de
deficiències un cop recepcionat l’hospital, però evidentment tot
això té a veure amb saber si l’obra està entregada, si està
recepcionada, no la tramitació tècnica administrativa, que ja
sabem que la recepció per la comunitat autònoma es farà al final
de la concessió, però evidentment hi ha un acte formal que és
recepcionar l’obra per poder començar a fer una ocupació i per
donar el servei que correspon, perquè això és molt important
perquè es tracta d’una concessió i, per tant, aquí hi ha un risc de
construcció i aquest risc de construcció té molt a veure amb tot
això que parlam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Tenc dues còpies aquí i a més els faré arribar l’acta de
comprovació, de les quals això és un dels annexos, l’annex tres
d’aquesta acta de comprovació, però no tenc cap inconvenient
que se’n doni una a cadascun dels dos grups que ho ha demanat.

7) Pregunta RGE núm. 3148/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament del cànon fix i no pagament del cànon
variable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 3148/14, relativa al pagament del
cànon fix i no pagament del cànon variable. Té la paraula el Sr.
Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, gràcies, Sr. Conseller... Ara parlarem del cànon variable
de l’hospital perquè ens trobam amb dues manifestacions seves
completament diferents. A la sessió parlamentària, al plenari de
dia 25 de març vostè va manifestar que l’obra es va recepcionar
dia 31 d’octubre, després sembla que rectifica, i que s’havia
començat a pagar el cànon..., aquest cànon fix i va dir o va
deixar entreveure, que és el que en aquests moments es pagava
i que no es pagaria el cànon variable fins que no entrassin en
funcionament els serveis no assistencials i que hi hauria un
calendari, una cronologia de quan es posaven en marxa i a partir

d’això s’anirien pagant. Li record que hem solAlicitat aquest
calendari i tampoc no ens l’ha donat.

La pregunta ve formulada perquè, evidentment, l’altre dia a
la comissió quan li vàrem demanar específicament per aquest
tema ens va reconèixer que sí que pagava cànon variable, va
donar tres fites de pagament, una de novembre de 2013 de
27.900 euros, una del desembre de 180.035 i una de l’any 14, de
gener, febrer i març de 241.000 euros que, si fa no fa, són
450.000 euros. Ens va dir que hi havia un cànon variable que
s’havia començat a pagar en concepte de desinfecció i
desratització, neteja, seguretat i vigilància, una part de
l’aparcament, jardineria i exteriors, manteniment
d’instalAlacions i restauració.

Evidentment, he de creure el que vostè va dir aquí a la
comissió i que dia 25 no es va expressar bé o no el vàrem
entendre bé perquè a plenari va dir que no pagava cànon
variable. Evidentment, aquesta pregunta està formulada arran
d’aquesta declaració al Parlament.

Per tant, encara que la pregunta formalment està formulada:
per què no paga aquest cànon variable que l’altre dia vostè
mateix es va desmentir, supòs que la pregunta es pot formular
en si es reafirma en el que va dir la setmana passada de
calendaris de pagaments i de serveis no assistencials que
s’havien posat en marxa amb el percentatge que sigui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Aquesta pregunta és una pregunta que com vostè bé ha
reconegut ja va ser contestada la setmana passada quant a
quantitats i a percentatges d’activació i els imports que vostè ha
donat quant al cànon variable són correctes, o sigui el mes de
novembre on hi havia una activació molt baixa dels serveis no
assistencials era de 27.963 euros amb 32 cèntims i al març de
2014 de 241.558, 14 i això ve referenciat també a aquest
percentatge d’activació tant de desinfecció i desratització com
de neteja i higiene, seguretat i vigilància, aparcament, que tenen
diferents dates d’activació, tal com es va explicar a la passada
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, li torn a comentar que és una pregunta formulada en
funció de les seves declaracions al plenari on va afirmar que no
pagava cànon variable i torn a dir que això té la seva
importància perquè és una concessió i del que vostè està fent
des de finals d’octubre idò evidentment això pot tenir o no
conseqüències importants per a la comunitat autònoma.

El cànon fix evidentment toca pagar-se quan un considera
que l’obra està acabada i recepcionada i el cànon variable es
paga a partir de quan s’activen els serveis que posi la
concessionària en marxa.

Li torn a dir, li vàrem demanar en temps i forma molta
solAlicitud de documentació, que no està en aquest document
que vostè ens ha donat i, per tant, esperam que totes les
solAlicituds de documentació que tenim fetes de l’hospital de
Can Misses ens siguin fetes arribar perquè si no haurem
d’utilitzar els mecanismes parlamentaris que tenim al nostre
abast.

La conclusió que jo cada vegada tenc més clara, és que
vostès varen aturar l’obra per complir l’objectiu de l’equilibri
econòmic financer, això ha suposat que l’hospital ha estat tres
anys, s’obrirà amb tres any de retard i que vostès en aquests
moments han recepcionat l’obra fa set mesos, però han decidit
que aquesta obra no es posava en marxa fins a  segurament serà
la tardor d’enguany perquè crec que ningú no es creu que posin
en marxa, l’hospital, el mes de juny. Si vol obrir l’edifici de
baix, de consultes externes, tal vegada l’obrirà, però li he de dir
que la fita era que s’obrís l’1 de juliol de l’any 2011, que era un
edifici que s’hagués pogut obrir si hi hagués hagut voluntat
política.

Es va tancant el cercle i evidentment cada vegada tenim que
vostè ha recepcionat una obra, hi ha unes deficiències segons ha
formulat, no ens dóna la documentació de si hi ha un expedient
o no, no sabem si ha penalitzat o no la concessionària i, per tant,
haurem de continuar aquesta feina.

Evidentment, vostès han pres altres tipus de decisions, entre
altres coses aquesta decisió ja va quedar demostrat la setmana
passada que ha costat 10,5 milions d’euros més en sobrecostos
financers i que vostès han detret una inversió per valor de
12.199.000 euros. A més, de treure de la concessió l’equipament
de mobiliari i, per tant, hi afegeixen 5 milions d’euros més que
farà efectiva la Conselleria de Salut.

Per tant, esperarem poder tenir més informació per via
reglamentària. Esper que ens faci arribar tota aquesta
documentació i, si no, continuarem insistint-hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec, Sr. Thomàs, que vaig ser
prou clar per dir que el cànon variable es pagava segons el grau
d’activació dels diferents serveis i la data d’activació i per tant,
varia la quantitat i així es desprèn del pagament des del mes de
novembre al darrer del mes de març.

En segon lloc, la seva interpretació del que es paga quant a
concessió, li vull dir que el modificat ha baixat el cost de la
concessió més de 36 milions d’euros i, per tant, dins aquests 36
milions d’euros és cert que hi ha uns factors que sumen, com
poden ser la renegociació amb els bancs del cost de finançament
de l’obra, però el cost real que tendrà per a la comunitat
autònoma és de 36 milions d’euros manco del que estava previst
inicialment segons els seus comptes.

El que li puc dir és que entenc el sentit d’aquestes preguntes
perquè vostè veu que l’obertura de l’hospital és molt propera i
per tant, en lloc de sumar-se a un bon projecte intenta sembrar
ombres de dubte, cosa poc responsable.

8) Pregunta RGE núm. 3149/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deficiències en el pagament del cànon fix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la darrera pregunta RGE núm. 3149/14,
relativa a deficiències de pagament del cànon fix. Té la paraula
el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, que poc em coneix, vull dir, l’esforç que
va fer l’anterior administració, la Conselleria de Salut, a Eivissa
mai, mai no s’havia fet, es varen fer quatre centres de salut nous
i es va deixar aquest projecte i es va deixar bastant avançat. Li
ho torn a dir, i vostè ho sap, si ara la xifra global després dels
anys de concessió és més baixa entre d’altres coses és perquè
vostè ha fet un retard de tres anys, perquè vostè ha renegociat el
finançament d’aquesta obra, com no quedava un altre remei, i
també perquè vostè ha detret inversió, ha detret inversió, ha
renunciat a fer coses en aquest nou projecte d’hospital. Vostè ho
sap, vostè reconeix que va decidir no actuar sobre l’edifici
actual. Per tant, ha renunciat a fer una reforma sobre quasi
12.000 metres quadrats que, entre d’altres coses, això fa que el
cost per metre quadrat pugi un 11% en el conjunt de l’hospital.
Vostè ha decidit que no actuem sobre la cuina, la bugaderia,
l’administració, la direcció, la docència, l’àrea de formació, que
no esbuquen la cafeteria, no esbuquen l’edifici de diàlisi, el de
subministres i no fan el Centre de Salut de Can Misses.
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Tot això s’haurà de fer qualque dia i tot això encarirà el
projecte, igual que vostès varen treure del model concessional
l’equipament de mobiliari per un valor de 5 milions d’euros.
Això és el que vostè va fer i, evidentment, la realitat ..., és més,
l’altre dia ens vàrem assabentar que no ha signat un modificat
nou, però aquí va reconèixer que n'estava fent un altre, que
n'estava fent un altre per tot això que ha passat durant tres anys,
ara, ara, la concessionària vol reequilibrar-lo en el procés de
definició de manual de procediments i aquí hi ha un altre
modificat que s’afegirà al cost de l’obra. Sí, ara som en el
primer, però després ja assumirem el segon, el segon o el tercer,
tant em fa. Segons vostè, ha declarat públicament, seria el
segon, no el tercer, jo no en conec d’altre.

De totes formes, estam en una situació on cada vegada tenim
més informació, cada un es farà la seva composició de joc, però
evidentment, torn a dir, aquí està cada vegada més clar que han
retardat l’obertura de l’hospital, ara sabem que té un hospital fa
set mesos, que ja ens ha costat molts de milions perquè no
funcioni, ni s’ocupi ni funcioni. Això ho pagam entre tots. Per
tant, vostè té un cost de manteniment de l’hospital actual de Can
Misses, però també paga una nova infraestructura que no ocupa,
com ha fet amb el Centre de Salut de Sant Josep de Sa Talaia
durant tres anys. 

La pregunta concreta, la 3149, era com que vostè va afirmar
que estava recepcionada i que en un 98% la comprovació, l’acta
de comprovació, deia que estava finalitzada l’obra, ens va
manifestar en dues ocasions que se havien trobat deficiències,
que ja es pagava cànon fix, i volíem saber és si s’havien
descomptat o no quantitats d’aquest cànon fix per aquestes
deficiències que vostès varen trobar en el final d’obra. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, la quantitat que s’ha deduït correspon al 2,02% del cànon
preestablert que no es facturi i equival a 13.325,97 euros. Per
tant, les quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert que s’han pagat des de novembre de 2013 fins al
març de 2014, que en tenc dades, és 646.371,96 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, moltes gràcies. Tornam al mateix, model
concessional, finalització obra retardada pel Pla econòmic i
vostè reconeix que és una obra que està acabada el mes
d’octubre i que no s’ha ocupat. Per tant, fan uns pagaments de
cànon fix i cànon variable per una infraestructura retardada tres
anys per voluntat política i que en aquests moments també s’ha
decidit políticament que no s’ocupava ni s’utilitzava. 

L’altre dia li vàrem fer una pregunta relacionada amb els
concursos que s’havien hagut de repetir per diverses

consideracions, vostè va donar la resposta administrativa i
jurídica que si es posaven reclamacions, evidentment tota la
vida s’han posat reclamacions, qui no guanya sempre té el dret
a posar alAlegacions, i vostè ens va dir que s’havien hagut de
refer el de mobiliari de farmàcia i emmagatzemament de
pràcticament 5,5 milions, el de microinformàtica de 4,5 milions,
tot el de tecnologia d’imatge per valor de 5.213.000 euros, el
d’anestèsia i respiració superior a 1 milió d’euros i el de
monitorització de 2.112.000 euros. Això suma una quantitat
apreciable de concursos que es varen haver de repetir. 

Clar, avui entres al portal de compres del Servei de Salut i
trobes que hi ha dos concursos que encara estan oberts, el
d’arrendament amb opció de compra d’equipament de mitjana
i baixa tecnologia per al nou hospital, que es poden presentar
ofertes fins dia 11 de juny, i l’arrendament amb opció de
compra d’equips de laboratori, que les ofertes es poden
presentar fins dia 2 de juliol de 2014. Per tant, allò que li
comentàvem la setmana passada, que un visita l’edifici i troba
un edifici acabat de fa mesos, però el problema que té és que no
està equipat.

Per tant, avui l’únic que haurem tret clar aquí, que vostè ens
ha donat, una relació d’empreses i persones que hi fan feina i un
llistat al document adjunt que ens especificarà les deficiències.
Poca cosa més, però la conclusió que traiem és això, hospital
aturat durant tres anys per motius econòmics, hospital finalitzat
el mes d’octubre, hospital que no ha estat ocupat, hospital del
qual ja s’ha pagat el cànon fix de cinc mensualitats i un cànon
variable que s’ha pagat aproximadament mig milió d’euros.
Evidentment, em torn a reafirmar, el motiu principal que no
estigui ocupat és que el desgavell del Servei de Salut ha fet que,
entre d’altres coses, vostè encara tengui com a vuit concursos en
marxa i això no permet que l’hospital es posi en marxa el mes
de juny.

Per tant, no sabem quan es posarà en marxa, però el mes de
juny l’hospital no funcionarà. La pregunta 3149 es reafirmava,
com vostè ha vengut a dir, que s’havien trobat diferències, que
ja es pagava un cànon fix i és saber quines quantitats es
descompten d’aquest cànon fix per aquestes deficiències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, res tenia a veure tota aquesta rèplica amb l’objecte de la
pregunta 3149, jo crec que ha quedat contestada a la primera
part de la meva resposta, el 2,02% del cànon preestablert i, per
tant, la don ja per contestada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, no havent-hi més assumptes, s’agraeix la
presència del Sr. Conseller i del seu equip, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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