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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix Catalina
Palau.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix Assumpció Pons Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

I.1) Compareixença RGE núm. 7128/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut, per tal
d'informar sobre el Pla d'estiu al Servei de Salut i la seva
repercussió a l'activitat assistencial.

Molt bé. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Compareixença RGE núm. 7188/14,
del conseller de Salut, Sr. Martí Sansaloni, solAlicitada pel Grup
Parlamentari Socialista per tal d’explicar sobre el Pla d’estiu al
Servei de Salut i la seva repercussió a l’activitat assistencial.

Assisteix el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni,
acompanyat del Sr. Miguel Tomàs, director general del Servei
de Salut; del Sr. Jesús González, secretari general del Servei de
Salut; de la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet; i del senyor cap
de premsa. Donam la benvinguda a tot l’equip.

La presidència cedeix ara la paraula al Sr. Martí Sansaloni
per fer l’exposició oral de la seva compareixença.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Som aquí a petició del Grup Parlamentari Socialista
per donar resposta a la solAlicitud de compareixença per tal
d’informar sobre les mesures d’eficiència aplicades al Servei de
Salut que s’ha denominat com a Pla d’estiu 2014. Ja vaig
comparèixer aquí el passat 5 de febrer per donar comptes del Pla
d’estiu de l’any 2013, també a petició del Grup Socialista. 

En primer lloc m’agradaria destacar una premissa prèvia, i
és que els plans d’estiu s’han fet anys enrere, independentment
de quin color polític governàs a la comunitat, igual que també
es fan a altres indrets d’Espanya. El que es fa és reordenar els
recursos sanitaris a la demanda, que sempre baixa coincidint
amb els mesos d’estiu i que a la vegada se solapa amb les
habituals vacances que el personal del Servei de Salut té dret a
gaudir, fet que no és nou ni innovador i que es fa, com dic, arreu
de tot l’Estat i també històricament a la nostra comunitat
autònoma. També vull destacar que no es posa en marxa per
aconseguir un estalvi en la despesa sanitària, ni tampoc no se
cercava -supòs- en els anys del pacte de progrés. Es tracta d’un
exercici d’eficiència i de responsabilitat.

Un pla d’estiu és una planificació acurada dels recursos
humans de què es disposen per fer front a l’activitat assistencial
programada i a les urgències que es poden esdevenir, i sempre
hem dit que són plans dinàmics i que s’adapten segons el
moment i la demanda assistencial. Són plans oberts i que
responem segon les necessitats, que hem d’adaptar-nos al tipus
de patologia de l’estacionalitat de cada període; per tant
comprovaran durant la meva intervenció i cap a la part final
quines són les unitats que s’han anat obrint segons aquesta
demanda que hem pogut tenir segons les urgències.

Vull destacar també la important tasca que duen a terme els
professionals sanitaris durant tot l’any i també per poder
presentar aquestes xifres d’activitat d’estiu, amb una premissa
que té la seva importància per tal de valorar una mica més la
seva tasca, que tot això ho han fet i ho fan sense que els puguem
donar incentius econòmics, de moment, només amb criteris de
professionalitat i de molta implicació que voldria destacar aquí
en aquest tram inicial de la meva intervenció, el resultat
d’aquesta bona feina a què es dediquen cada dia i també en
aquesta temporada d’estiu que ara ens ocupa. Per tant mai no
podré expressar suficientment el meu agraïment a la tasca que
tots i cada un dels professionals del Servei de Salut estan
desenvolupament per mantenir la xarxa pública.

Passant a parlar de xifres que demostraran que l’activitat
assistencial durant aquest estiu, que encara no ha conclòs però
sí que he volgut aprofitar la primera compareixença possible
d’aquest nou curs parlamentari, són millors o més altres que les
dels anys anteriors. Pensin que les dades de què disposa el
Servei de Salut a data d’avui, 10 de setembre, encara no són
completes de tot el període d’estiu, però volia aprofitar, com
dic, aquesta primera compareixença per donar compte, ja que
l’havíeu demanada amb caràcter urgent. Les dades que ara
exposaré al detall només recullen les dades definitives dels
mesos de juny i juliol, perquè encara el mes d’agost no està
totalment tancat perquè aquesta és la pràctica habitual, que
tenen els deu primers dies per anar encara reportant les
gerències. Per tant també tenim una aproximació del mes
d’agost, i com és natural cap dada del mes de setembre que
encara estigui validada pels serveis centrals.

Si els pareix passaré a fer un avanç de les dades, com dic, de
les diferents activitats objecte d’avaluació i les comparatives
amb els anys anteriors. 

Començant per les dades referides a atenció primària, en què
es demostra que l’activitat durant els mesos d’estiu s’ha
desenvolupat amb normalitat llevat de fets ocasionals i puntuals
que s’hagin pogut produir, igual que altres estius, així, durant
aquests passats mesos les xifres demostren que en els mesos de
juny i juliol s’ha fet més feina d’activitat a primària que els anys
passats. Per exemple, el mes de juny de l’any 2014 s’han fet,
consultes de metge de família, en total 296.341, quan l’any 2013
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varen ser 275.543; en el juliol, 315.436, quan l’any passat varen
ser 311.789. Pel que fa a pediatria també 50.820 en el juny de
l’any 2014, davant 49.428 de l’any 2013; i en el mes de juliol,
49.729 el 14 i 50.659 l’any 2013. Pel que fa a les consultes
d’infermeria, tant el mes de juny com juliol han estat superiors
a les de juny i juliol de l’any passat, i pel que fa a les consultes
mèdiques dels PAC i SUAP, en el juny del 2014 se’n varen fer
52.868 davant 51.507 de l’any anterior, i 55.650 de juliol davant
55.953. I les urgències també d’infermeria han estat superiors
lleugerament als PAC i SUAP durant el 2014 davant el 2013.

Pel que fa a les dades de l’assistència especialitzada i a
l’activitat hospitalària, també les dades són significatives. Les
urgències els mesos de juny i juliol han ascendit a un total de
37.795 i 40.724 urgències en el conjunt dels hospitals de la
nostra comunitat autònoma, i aquestes són molt semblants a les
dels anys anteriors. Per tant no hem tengut durant aquests mesos
en global un increment significatiu. Les dades diàries
d’urgències tampoc no demostren un comportament diferent a
les dades d’urgències d’anys anteriors, i pel que fa a
hospitalització quants als llits funcionant durant els mateixos
mesos de l’any han estat en conjunt de la xarxa hospitalària
1.661 i 1.599, sensiblement inferior als dels altres anys, però
hem aconseguit incrementar els percentatges d’ocupació d’un
83,4% i del 78,2%, la qual cosa, si se suma també a les dades
que avui m’han sumat del mes d’agost, amb una ocupació del
76% i 1.529 llits, veim que hem aconseguit donar una resposta
bona, a pesar que hi hagués més llits oberts altres anys el nivell
d’ocupació era sensiblement inferior, i això repercuteix també
en el nombre d’altes que hem estat capaços de donar. Si
comparam amb el darrer any sencer, per exemple, el 2010, veim
que es varen donar 6.432 altes en el mes de juny, i enguany
n’hem donades 6.477, 6.697 davant 6.400, i 6.137 davant 6.146.
Per tant les dades són bastant comparables, però he comparat
2010 amb 2013 i les dades són 6.400 davant 6.600, 6.600 davant
6.700 i 6.100 davant 6.017. Per tant hem vist que el nombre
d’altes que hem aconseguit donar són molt semblants, i que
l’estada mitjana s’ha comportat molt bé perquè l’hem
aconseguida reduir i ha millorat respecte dels anys anteriors.

Pel que fa a les consultes externes, durant els mesos de juny
i juliol de l’any 2014 se n’han fet un total de 122.162 el mes de
juny i 125.255 pel que fa al mes de juliol. Això implica que si
ho comparam amb l’any 2010 les 122.000 eren 121.000, i les
125 eren 105; per tant hem tengut un increment d’aquesta
activitat respecte del darrer any complet de gestió del pacte.

Quant a activitat quirúrgica, vull donar les xifres de què
disposam a data d’avui, que demostren que aquesta activitat ha
estat satisfactòria també en comparació amb els anys anteriors.
Durant els mesos de juny i juliol es va realitzar un total de 4.900
i 4.487 intervencions quirúrgiques programades, i superaren les
dades de l’any anterior, que també eren inferiors, i si es vol que
les comparem amb l’any 2009 com a referència també
demostrarem un increment d’activitat quirúrgica del voltant del
2% en aquests presents mesos d’enguany que tenim tancats, i
això, com dic, ha estat sense poder donar gratificacions
extraordinàries que sí que hi havia en aquells anys. Les xifres,
com dic, del mes d’agost encara no estan consolidades, i per tal
de poder caure o incórrer en un error se’ls passaran quan estigui
totalment tancat el mes d’agost, igual que també el mes de
setembre, en el qual podria estar afectat aquest pla d’estiu.

Si voleu també podem entrar a les dades d’activitat
quirúrgica hospital per hospital, i així a Son Espases és vera que
l’any 2009 hi havia 19 quiròfans funcionant a l’antic Son
Dureta, i actualment en tenim 23 en el mes de juny, dels 14 que
hi havia el juliol en tenim 16, i els 12 de l’agost es mantenen. El
que també es destaca és un increment de l’activitat quirúrgica
programada, per exemple en el mes de juny de l’any 2009 es
varen fer 1.535 intervencions quirúrgiques, mentre que el juny
de l’any 2014 se n’han fetes 1.876; de 1.242 a 1.651. Pel que fa
a l’Hospital de Son Llàtzer, el nombre de quiròfans no s’ha vist
incrementat, però sí que l’activitat quirúrgica programada de
l’any 2009 respecte de l’activitat quirúrgica programada
d’enguany hem vist que de 958 intervencions quirúrgiques
programades que tenien l’any 2009, el 2014 n’han fetes 998; del
mes de juliol, de 919 a 895, i el mes..., en aquest cas sí que
tenim el mes d’agost, l’any 2009 eren 478 i l’any 2014 505. Pel
que fa a la Gerència de Manacor, l’any 2009 es varen fer 785
intervencions quirúrgiques en el mes de juny, i enguany n’hem
fetes 550, i de les 552 del juliol, 484, i també de 638 a 421. A
l’Hospital Comarcal d’Inca ens trobam la següent situació: en
el mes de juny del 2009 es varen fer 413 intervencions
quirúrgiques programades, mentre que enguany se n’han fetes
456, i de 338 que se’n varen fer el juliol del 2009 se n’han fetes
433; també tenim les xifres en aquest cas del mes d’agost, de
266 a 380. A Menorca l’any 2009 es feren 384 intervencions
quirúrgiques programes, i enguany n’hem fetes 424 en el mes de
juny; de 429 del mes de juliol se n’han fetes 452, i de 325 del
2009 se n’han fetes 337. A la Gerència d’Eivissa l’activitat
quirúrgica programa del 2009 va ser de 437 quan enguany són
574; el juliol, 479 el 2009 i 560 enguany, i de 415 del mes
d’agost, 479 en el present mes d’agost. A Formentera l’activitat
ha estat pràcticament la mateixa.

Pel que fa al transport sanitari del 061, el que voldria
destacar és que en aquesta comunitat autònoma s’han fet 25.116
serveis en els mesos de juny, juliol i agost, distribuït pel suport
vital avançat, el bàsic, el transport aeri, fent aquests totals. El
total d’avançats són 4.311, 20.508 del bàsic, i 297 desplaçament
aeris, que si també els voleu per illes us els puc desglossar. 

Per tant aquestes xifres en el seu conjunt el que demostren
és que l’activitat assistencial durant aquests mesos de l’any
2014, a falta, com dic, de tenir les xifres definitives d’aquest
mes d’agost i les del mes de setembre, que també es pot incloure
com a pla d’estiu, s’ha pogut donar la resposta a l’assistència.
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També és vera que hem presentat aquests plans com uns
plans dinàmics i que s’adaptaven a les necessitats que podia
tenir cada una de les gerències segons les situacions puntuals
que es podien produir. Així vull destacar que per exemple la
Gerència de Son Espases va haver d’obrir llits dia 26 d’agost,
un total de 13 llits, per tal de poder incrementar els llits
disponibles per la situació que tenia urgències; dia 1 de
setembre també va obrir 10 llits, i té previst obrir 18 llits dia 16
de setembre si es manté la mateixa situació d’aquests darrers
dies. Dia 7 d’agost a l’Hospital de Son Llàtzer es varen haver
d’obrir 12 llits, i dia 15 d’agost varen obrir 12 llits més, així
com també dia 19 d’agost en varen obrir 11; i de l’hospital que
depèn com a sociosanitari, dia 5 d’agost -que és el Joan March,
que depèn de Son Llàtzer- dia 5 d’agost va obrir un total de 9
llits per tal de poder donar resposta a la gent que estava acudint
a urgències.

Sí que vull deixar clar que un no ha de ser conformista, que
ho hem de fer millor, que hem d’anar millorant dia a dia i que
ens hem d’anar adaptant a les situacions que puguin sobrevenir,
i això és el que sempre hem vengut dient, que intentam adaptar-
nos a les necessitats assistencials i donar resposta a aquelles
situacions que ens poden sobrevenir, i que els plans que es
planifiquen a començament de l’estiu s’han d’anar adaptant
segons aquestes necessitats de la població, i això és el que hem
tractat de fer durant aquests mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de 45 minuts perquè els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen suspendre o
continuar la sessió. Podem continuar.

Per tal de formular les preguntes o observacions passam al
torn dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tots i a totes, i especialment a les persones que
acompanyen el Sr. Conseller. 

Desgraciadament estam en la mateixa situació que l’any
passat. L’any passat vàrem demanar aquesta mateixa
compareixença urgent, i com vostè ha recordat es va celebrar
dia 5 de febrer. Enguany, quan varen succeir fets el mes de juny,
vàrem demanar aquesta petició i ens hem vist sorpresos per la
rapidesa que ha tengut per venir. Està bé que tengui ganes de
venir, però evidentment hagués hagut de venir amb els deures
fets; es veu que no han tengut temps, entre d’altres coses, de
proporcionar totes les solAlicituds de documentació que se’ls va
demanar dia 6 de juny de l’any 2014, és a dir, fa més de tres
mesos que se’ls va solAlicitar per aquest parlamentari tots els
plans d’estiu de cada una de les gerències, inclosa la Gerència
d’Atenció Primària; es veu que necessitaven vacances, perquè
feina per fer fotocòpies no n’han tenguda.

Amb això vostè, per desgràcia, demostra el respecte que té
per la feina parlamentària i les funcions que té encomanades el
Parlament, però no ens queda més remei que dir-ho, perquè
sorprèn, perquè després vostè, analitzarem altres qüestions,
dóna ara aquí, a la fita ràpida, dades que comparen el que vol,
quan la solAlicitud dels plans de cada gerència, que vol dir quins
objectius amb activitat assistencial es marca cada hospital o la
Gerència de Primària, en el cas dels hospitals quants llits es
tanquen, quants quiròfans es tanquen, com es modifiquen els
recursos humans que hi haurà a cada hospital, les substitucions,
objectius, percentatges d’ingressos, etcètera, tot això, a més
d’objectius econòmics, perquè no podem oblidar que l’any
passat es varen marcar un objectiu econòmic, d’estalvi
econòmic, doncs tota aquesta informació vostè no l’ha
proporcionada.

Varen tenir el mes de juny, en què els diaris durant un seguit
de dies titulaven “Salud oculta el número de camas
hospitalarias que cerrará este verano”; titulars en tenim molts
i hi havia informacions de part, evidentment, que cada un
intentava fer el seu estadillo de quants llits estarien tancats i
quants quiròfans estarien tancats, i per això li vàrem demanar el
pla d’actuació de cada gerència hospitalària i d’Atenció
Primària. Han passat tres mesos, Sr. Conseller, i no ho tenim.

No estic equivocat, perquè ho he comprovat avui matí, vostè
no ha donat sortida a aquesta resposta, per tant és un tema molt
important perquè, evidentment, volíem saber els objectius que
vostè es marcava, no el que han fet, una primera part era
aquesta.

Evidentment, no sé quantes vegades li he dit que el quadre
de comandament del Servei de Salut vostè no el proporciona des
del principi de legislatura, ens fa el resum que vostè vol, quan
vol, etcètera. Per tant, ens trobam, desgraciadament, un nou
escenari que no podem comparar.

Ara vostè aquí ha intentat donar un seguit de xifres
d’activitat assistencial, és lloable que vostè ho vulgui fer, jo li
agraesc, fins i tot, personalment, que, per primera vegada, per
primera vegada, ha parlat d’assistència primària, per primera
vegada, mai no havia parlat d’activitat de metges de família, de
pediatres o d’infermeria, mai. Hem aconseguit qualque cosa.

Però vostè, a més de no donar la informació perquè cada un
pugui fer els seus comptes, ens trobam, desgraciadament, que en
uns casos compara juny i juliol amb 2014-2013 i en uns altres
es va a comparar amb el 2009, amb el 2009, ja no amb el 2010,
amb el 2009. I també li he de recordar que crec que deu ser
l’única empresa del món que no té memòria ni de l’any 11, ni de
l’any 12, ni de l’any 13; és a dir, una de les coses que du a
l’ADN és amagar informació.

Per tant, aquí en activitat assistencial vostè jo he de deduir
que ha comparat el que li ha anat millor a cada moment, perquè,
per exemple, no ho sé, nosaltres que hem de fer feina i pescar
per aquí i per allà, jo li podria dir que de l’any 2010 a 2012
varen disminuir un 30% l’activitat quirúrgica, per exemple.
M’entén? Vostè mateix parla que Son Dureta tenia 17 quiròfans
i Son Espases ara n’utilitzen 23. Bé, el que ens hagués agradat
era saber quants llits tancaven; quants recursos humans no hi
eren; quants llits es tancaven; quin pla tenien vostès. I això ho
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ha amagat, ho deu conèixer vostè i el seu equip, però vostè no
ho ha proporcionat, i té obligació, als grups parlamentaris, de
proporcionar-ho.

Si ens creiem les comparacions que vostè fa, doncs bé el
Servei de Salut ha funcionat en determinades coses millor, jo,
com comprendrà no m’he posat a apuntar totes les coses, perquè
aquesta informació tenc dret a tenir-la i no la tenc, però
evidentment hi ha hagut xifres bones, però hi ha xifres que no
són bones. I el que crida l’atenció a qualsevol és que unes coses
les compari amb l’any 13 i unes altres coses se’n vagi a
comparar-les amb l’any 2009.

Per exemple, de l’activitat o els llits tancats dels hospitals
sociosanitaris, crec que ni n’ha parlat. Però bé, no té
importància, vostè no ha dit, per exemple, activitat de cirurgia
major ambulatòria, no l’ha dita. Vostè dóna les xifres que vol i
ho compara amb el que vol i prèviament ja procura que l’aixeta
estigui ben tancada per a l’oposició.

Clar, la valoració que un fa, evidentment que tota la vida hi
ha hagut plans d’adaptació d’activitat assistencial a l’estiu,
evidentment que n’hi ha hagut tota la vida, però no tota la vida
l’assistència sanitària en aquesta comunitat autònoma ha estat
igual com la té vostè, és que no és així. Per tant, el que no
s’entén és que quan una empresa de serveis, com és la sanitària,
que té una demanda tan forta d’assistència, l’empresa redueixi
la seva activitat, això no encaixa, ni cap empresa privada tendria
aquesta actitud. Perquè, clar, no hem d’oblidar que aquests dies
els diaris en van plens una altra vegada, el pla d’estiu, no sabem,
per començar, quin dia comença ni quin dia acaba; però ara que
som a dia 11, crec, no, a dia 10 de setembre, que no hi ha cap
virasi important ni cap fenomen d’aquest tipus, ens trobam que
els hospitals estan colAlapsats a urgències. I vostè ho sap, perquè
de fet han obert qualque habitació, però avui, per exemple, hi
havia sis habitacions d’oncologia a Son Espases tancades. I
evidentment que s’han donat instruccions a tots els gerents que
donin les altes que puguin, perquè la intenció no és obrir llits
nous.

Això són realitats que, evidentment, cada un programa, però
clar, nosaltres no podem oblidar determinades coses: hem passat
d’11.900 persones en llista d’espera a març del 2011 a tenir-ne
més de 13.000 el mes de juny d’ara, i d’una demora mitjana
quirúrgica de 51 dies a 95 dies; o de consultes externes, 40.000
persones, 57.000 persones, 30 dies, 105 dies. I no en parlem que
de proves complementàries no donen dades i evidentment vostè,
així com no dóna informació, ha deixat els ciutadans i
ciutadanes sense drets ni garanties, perquè ja no tenen un decret
de garanties de demora, i no sabem quanta gent espera més de
180 dies, quanta gent espera més de 90 dies, etcètera.

Per què ho diem això? Perquè, evidentment, quan vostè
programa aquest pla d’estiu, hauria d’haver tengut quina qualitat
assistencial dóna, i per exemple un dels paràmetres que es
poden mirar és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... la gent que té en llista d’espera. Vostès, des del principi de
legislatura han prioritzat disminució de despesa, disminució de
recursos humans, i per tant disminució d’activitat, i això ha
generat augment de llistes d’espera i insatisfacció molt
important dels ciutadans.

Per tant, jo, per concloure aquesta primera intervenció, és
molt trist que vostè oculti tota la informació, tengui tan poc
respecte a la feina dels diputats, tres mesos i no han pogut fer 30
fotocòpies. I evidentment vostè maneja les xifres, alguna és
positiva, però amb la situació de partida que tenim, crec que
aquest pla d’estiu s’hagués hagut de plantejar d’una altra
manera, per evitar les informacions que surten els darrers dies
de colAlapses a urgències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Santiago, pel Grup MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull demanar disculpes
pel meu retard de deu minuts, tant a la comissió, com al
conseller, el mal costum de llegir l’ordre del dia, però no llegir
l’horari m’ha dut a fer-los esperar; i també vull agrair a la Sra.
Obrador que em cridàs per telèfon.

Miri, comprendrà, Sr. Conseller, que són moltes dades les
que vostè avui ha ofert a aquesta comissió, jo li hagués agraït
que ho hagués passat per escrit, perquè no hem tengut
pràcticament temps de recollir tota la informació, la podrem
valorar una vegada que surti publicada, però en aquest moment
no tenim capacitat de valorar-la, ni d’assimilar-la ni de veure-la.

Jo no entenc la necessitat d’aquesta compareixença a mitjan
setembre, la podria entendre l’1 d’octubre, quan hagi acabat el
període d’estiu, no entenc aquesta compareixença en aquests
moments, quan hagi passat tot el període d’estiu.

I després m’agradaria saber si han canviat el període d’estiu
de l’any 2013 a l’any 2014, perquè vostè ens parla de dates de
juny i de juliol i el que nosaltres tenim d’altres anys, no sé si
aquest any ha canviat, és que els plans d’estiu són d’1 de juliol
a 30 de setembre. Per tant, vostè ens dóna dades de 30 del mes
de juny, el qual, teòricament, a no ser que hagi canviat el
termini, els plans d’estiu són d’1 de juliol a 30 de setembre. I si
hi ha hagut aquest canvi en relació amb l’any 2013, ens expliqui
per què han incorporat el mes de juny dins els plans d’estiu.
Insistesc, perquè els altres anys ho teníem d’1 de juliol a 30 de
setembre, per tant ens parla del mes de juny, el qual és un mes
normal, que no està considerat dins el pla d’estiu d’altres anys,
i en aquest cas per què ha canviat.
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Després, clar, li he de dir que no estic d’acord amb la seva
exposició perquè ens falten dades, el mes d’agost és el mes que
més vacances s’agafen els treballadors, i per tant pot ser el mes
en què hi hagi més dificultats d’assumir objectius, i vostè
d’aquestes dades no n’ha donades. Ha donat el mes de juliol, ha
donat provisionals, algunes del mes d’agost, algunes, ja li he dit
que jo no he tengut temps d’anar tant al detall, vostè dóna molta
informació, però clar el mes d’agost és el mes que més vacances
s’agafen, i per tant és un mes crucial per saber si realment la
planificació de l’estiu ha estat adequada i no ha minvat la
qualitat assistencial de la població a la qual ha d’assistir.

També el mes d’agost és un mes on hi ha un increment de
turistes més alt, de 15 de juliol al 15 d’agost, i també fins al 30
d’agost, però especialment els primers 15 dies d’agost. I també
veure si això ha millorat, vostè aquestes dades no les ofereix,
per això insistesc que nosaltres demanarem..., ho ha (...) el
PSOE, ara nosaltres li demanarem una compareixença a partir
del 30 de setembre perquè ens doni totes les dades completes.

I de totes les dades que vostè ha donat avui aquí, i que li
agraesc i mirarem quan estiguin publicades, les que nosaltres
vàrem demanar no les ha donat; les que nosaltres vàrem
demanar dia 19 del 6, amb RGE núm. 6488 i 6487, no les ha
donat, ni les tenim, tres mesos després. Quants llits es tancaran
als hospitals públics de les Illes Balears durant els mesos
d’estiu? No les tenim ni les ha ofert. Quants llits hi ha la
previsió de tancar a 1 de juny a 30 de setembre o a 1 de juliol a
30 de setembre? De totes les xifres que vostè ha donat, que
vostè està molt satisfet amb la gestió, no ens ha dit encara
quants llits han estat tancats, i solAlicitàvem detall per hospitals
i calendari de tancament. Per tant, hi ha la segona part de la seva
intervenció si em vol contestar aquesta pregunta.

L’altra pregunta que no està contestada i que vostè tampoc,
amb tot aquest ventall d’informació que ens ha donat, és quants
quiròfans es tancaran als hospitals públics de les Illes Balears
durant els mesos d’estiu? SolAlicitàvem també detall per
hospitals i calendari de tancament i aquesta informació no la
tenim ni avui, que ve a explicitar això, no ens la conta, ens dóna
el resultat del mes de juliol, el resultat del mes de juny, però la
planificació que vostès havien d’haver tengut feta el mes de
maig, i que nosaltres li demanam el mes de juny, té l’ocasió de
poder-la informar ara, perquè a la primera intervenció no ho ha
fet.

Ens alegram d’aquest canvi de criteri que vostè ha
mencionat, que diu que és per una qüestió de planificació de
personal, perquè a la darrera acta de l’any 2013 a la qual
nosaltres vàrem tenir accés, en què des del Consell de Salut es
demanava als gerents que es planificàs l’estiu, l’objectiu era
l’estalvi. Vostè diu que aquest any no, i ja ens alegram, i ens
agradaria saber els criteris. Perquè, de fet, la informació que
tenim del Pla d’estiu del 2013 hi ha el detall del que s’estalvia,
i per exemple, a l’hospital de Son Espases hi havia un ahorro en
contratación de 98.000 euros, especifiquen l’estalvi que es
produeix. Perquè, efectivament, un dels objectius era l’estalvi.
I si aquest objectiu no ha estat l’estalvi durant l’estiu del 2014,
ens expliqui el grau de substitució que s’ha produït a les
diferents àrees, perquè, per exemple, a l’àrea de Menorca la
substitució de contractació d’infermeria a l’any 2013 per a
Atenció Primària va ser 0%, no se substituïen les vacances
d’infermeria, perquè s’havia d’estalviar.

I així n’hi havia d’altres, auxiliar en Primària, per vacances,
0%; altres nivells, només un 19%, un 15%. Per tant, la pregunta
que li faria és que ens expliqui, ens exposi el grau de substitució
de les categories més importants durant aquest estiu. Ha passat
el mateix, per exemple, a Menorca, que 0 substitucions en
contractació a infermeria o d’auxiliars d’infermeria, o a Eivissa,
sobretot d’infermeria i d’auxiliars d’infermeria, i de metges de
família quines substitucions. Jo entenc les dificultats de
substituir un metge cirurgià molt concret, això tots ho entenem,
però infermeria, auxiliars d’infermeria, metges de família,
pediatres, etcètera, és més fàcil. Doncs si és aquest, no?

Després ens agradaria que aquesta informació que vostè ha
donat, específicament el mes de juny i del mes de juliol de tot
el que ha exposat, especialment d’atenció especialitzada,
d’hospitalització, de consultes externes, si ens ho pot diferenciar
per hospital públic, hospital concertat o hospital conveniat en
singular, perquè hi ha una diferència en relació amb l’any 2012,
deu estar comparat, si només és públic no, però si són els altres,
que hi ha un concert de places, que l’any 2012 no va ser durant
l’estiu i l’any 2013 sí, i nosaltres ja li hem dit sempre que
mentre hi hagi 1.200 treballadors acomiadats de la sanitat
pública no entenem aquest concepte. Si hi ha doblers per
concertar la privada, primer s’han d’ocupar, s’han d’obrir llits
públics dels hospitals que tanquen durant tot l’any i s’han
d’obrir els quiròfans que tanquen durant tot l’any abans de
concertar amb la privada.

Per tant, m’agradaria que ens explicàs, si és possible,
d’aquesta atenció especialitzada, d’aquestes consultes externes,
d’aquesta hospitalització d’ocupació de llit, quina part
correspon a cada un dels altres.

I això en principi seria aquesta primera intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò al Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltíssimes gràcies, Sr.
Conseller de Salut per la seva compareixença i donar-li a vostè
la benvinguda i també a tots els membres del seu equip, de la
seva conselleria.

El primer de tot, vull anunciar que a partir d’avui seré el
portaveu del meu grup parlamentari en matèria de salut i dir que
en aquesta primera compareixença la meva impressió és doncs
molt diferent de la que han apuntat altres diputats en aquesta
cambra parlamentària, perquè jo veig que després de l’estiu que
vostè sigui aquí, a dia d’avui, a una compareixença en la qual
vostè ha aportat tot un seguit de dades que ha fet públiques i
que, en definitiva, ha estat a petició d’uns grups parlamentaris,
nosaltres consideram que això l’únic que demostra és que vostè
és un conseller transparent, és que vostè té interès de donar
informació a aquesta cambra parlamentària i que vostè es pren
de manera seriosa la tasca d’aquesta cambra i també la tasca
dels diputats d’aquest parlament.
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Entrant en el motiu o a l’objecte d’aquesta compareixença,
relatiu als plans d’estiu, dir que nosaltres, des del grup
parlamentari, consideram molt positiu el missatge que vostè ha
donat i és que quan hi ha un període de vacances o quan hi ha
un període estival és necessari fer un reordenament dels
recursos sanitaris, i aquests recursos sanitaris s’han de reordenar
en funció de la demanda que hi hagi, de la demanda assistencial.
Consideram que això és un criteri absolutament coherent i un
criteri que qualsevol persona pot entendre. Efectivament, quan
aquesta assistència baixa, quan aquesta demanda baixa, en
temps de vacances efectivament els recursos que es destinen i
els serveis sanitaris que es destinen han de ser menors, perquè
efectivament no tenim la mateixa situació que quan no estam en
un període de vacances.

Per tant insistim que vostè ha fet referència a aquesta
finalitat, que ha quedat ben clara, que el Pla d’estiu no és un pla
d’estalvi. Nosaltres pensam que això també és molt important,
perquè d’aquesta manera es podria considerar que el Pla d’estiu
és per estalviar dobles i no és així. Precisament el que es fa és
donar l’assistència sanitària a aquelles persones que la
necessiten, i el que es fa també és adaptar els recursos sanitaris
a la demanda, perquè si no es fes des del nostre punt de vista el
que s’estaria fent és malbaratar els recursos públics, i per tant
consideram que això no seria tampoc assenyat ni seria prudent.
Així és que també volem destacar una cosa molt important del
que vostè ha dit, Sr. Conseller: és que aquests no són uns plans
que es pugui considerar que siguin tancats, i això és molt
important, perquè si fossin plans tancats tendríem el problema
que si hi ha qualque emergència, si hi ha qualque epidèmia o un
virus que afecta la població, clar, ens podríem trobar en una
situació de perill, ens podríem trobar en una situació difícil, que
no es pugui assistir una part de la població, però això no és així.
Vostè ha anunciat i vostè ha dit que són plans oberts, és a dir,
que es poden modificar segons les necessitats assistencials del
moment, per tant si hi hagués una causa justificada, una causa
efectivament de malaltia, o de pandèmia, o d’epidèmia, idò
respondria l’ib-salut de manera absolutament contundent a
aquestes necessitats.

Coincidim també, Sr. Conseller, en la valoració que fa vostè
de la implicació que els professionals del món sanitari han
tengut per tal d’aconseguir que les xifres de l’activitat
assistencial siguin unes xifres crec que encomiables; crec que
amb totes les dificultats que hem patit des del punt de vista
econòmic, tota la crisi, que efectivament també ha afectat el
món sanitari, perquè quan un ha de reordenar i reestructurar tot
el sector públic i tota l’administració pública efectivament es
veuen afectats tots els departaments, però sí és cert que hi ha
hagut un criteri molt important d’aquest govern, que a més ho
ha fet públic sempre tant el president com vostè, Sr. Conseller
de Salut, que és el de mantenir el servei, l’assistència sanitària
i també els serveis socials, que són dos pilars fonamentals, en el
que ha estat tota aquesta reordenació, tota aquesta
reestructuració de l’administració pública. I efectivament
pensam que el paper dels professionals, dels metges, dels
professionals del món sanitari, ha estat absolutament cabdal. 

I vostè comentava que s’ha reduït molt considerablement la
remuneració mitjançant les hores extres, que se’m feia abans un
abús, amb la qual cosa s’ha produït efectivament una..., s’han
minorat aquestes xifres d’una manera important, i això ha
suposat una important mesura de contenció de la despesa i
també, a la mateixa vegada, de protecció i de consolidació de
l’assistència sanitària perquè aquest s’ha donat, o s’està donant,
aprofitant l’horari laboral establert. Evidentment supòs que
encara hi ha pagues extres que s’han de fer i que s’han de pagar,
però s’ha moderat molt en aquest sentit i crec que hem arribat
a un equilibri sensat i necessari, sense la necessitat, per tant, de
recórrer a aquestes hores extres, o també derivacions
innecessàries a la clínica privada, que això efectivament també
suposa una despesa important per a les arques públiques, i
insistesc que això és motiu d’enhorabona tant per la gestió que
vostès fan des de la conselleria, però també per part dels
professionals del món sanitari, que s’estan adaptant d’una
manera extraordinària també a aquesta nova situació.

Gràcies, també, Sr. Conseller, una vegada més, per l’exercici
de transparència per haver trasllat en seu parlamentària, com li
deia, un exhaustiu llistat de dades que fan referència a tots els
serveis sanitaris que dóna l’ib-salut i que demostra de manera
clara i palpable que no només s’ha reduït l’assistència sanitària
durant els mesos d’estiu, que de moment tenim el que vostè ens
ha posat damunt la taula, tenim juny i juliol, efectivament
encara falta una sèrie de dades, que estic convençut que si
qualque grup parlamentari després quan es tenguin les hi vol
demanar vostè les hi farà arribar, n’estic convençut perquè
aquesta és la seva voluntat, sinó que a més a més l’assistència
sanitària ha augmentat respecte d’anys anteriors, i per tant
pensam des del nostre grup que..., bé, idò que no s’ha de fer un
alarmisme quan no és necessari. Pensam que si efectivament
s’ha millorat en activitat quirúrgica i en diferents serveis
sanitaris que vostè ens ha exposat en relació amb l’any anterior
i amb altres anys, bé, idò les coses no van del tot malament, és
a dir, crec que les dades que vostè ha exposat són unes dades
molt raonables, i em sum a allò que deia que no hem de ser
conformistes, però definitivament pensam que les coses
funcionen i l’assistència sanitària funciona.

També li volia comentar que queda demostrat que en cas que
sigui necessària una activitat quirúrgica o qualsevol altre tipus
d’assistència sanitària els mesos d’estiu l’ib-salut està
perfectament capacitat per donar resposta a la demanda, vostè
també ha fet referència a això, i no podem o no podríem
entendre una crítica per part d’altres grups parlamentaris, ja que
aquestes xifres han millorat considerablement. Per tant pensam
que, en definitiva, vostè el que ha fet és traslladar-nos una
informació que se’ls havia donat, i estam convençuts que
aquesta informació serà ampliada quan es disposi de la
informació oportuna.
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Sí que vull recordar que els plans d’estiu no són un invent
del Partit Popular, és una cosa que sempre s’ha fet. Els plans
d’estiu són necessaris, insistim, perquè s’han de reordenar els
recursos sanitaris. Una vegada més gràcies per la seva
assistència, gràcies per la seva rapidesa. No podem entendre
certes crítiques que se li han fet, a vostè, sobretot quan..., bé,
persones que potser eren al govern anterior no eren els
consellers més transparents, que diguem, perquè nosaltres, si hi
ha qualcú que li pot fer qualque crítica, nosaltres també podríem
fer la crítica que encara esperam les llistes d’espera de l’any
2010 de Son Espases, i encara no s’han publicat. Per tant jo li ho
dic perquè ha estat una de les peticions, com altres moltes, que
ha fet el meu grup parlamentari quan era a l’oposició, i no se’ns
va donar cap tipus d’explicació.

En qualsevol cas jo d’aquesta primera compareixença veig
que les relacions entre el Parlament i la Conselleria de Salut
funcionen, que vostè es pren seriosament aquesta tasca
parlamentària, i li vull donar l’enhorabona per la seva gestió i
per la seva actitud.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. En
primer lloc el que m’adreçaré serà la contestació al Grup
Parlamentari Socialista per, davant l’intent de dir que no es
contesten preguntes, el que li puc dir és que el Grup
Parlamentari Socialista té un portaveu que va ser conseller de
Salut durant quatre anys, i en tota aquella legislatura va deixar
de contestar un 36% de les preguntes parlamentàries sobre un
total de 1.092 preguntes que va rebre; del març del 2013 al dia
d’avui, a aquest conseller li han formulat 3.375 preguntes
parlamentàries, de les quals n’ha respost més de 2.400. Per tant
si a això adreçàs un plus de precisió i concisió a l’hora de fer
aquestes preguntes, estaríem en unes xifres de cobertura molt
altes, i per tant fer tantes preguntes parlamentàries per cercar un
bloqueig administratiu per després intentar explicar que això és
obscurantisme jo crec que és poc responsable. Ja dic, del març
ençà hem respost més del doble, gairebé tres vegades, preguntes
que ell va respondre en quatre anys, i per tant jo crec que
aquesta és una dada important quant al volum de preguntes que
es formulen i al volum de preguntes que es contesten. Si
adreçàssim una capacitat de concisió, com dic, tendríem una
cobertura més alta.

És cert que s’ha comparat amb anys anteriors, 2009, 2013...
Clar, si haguéssim agafat el 2010 ens haguessin pogut donar
com a excusa que va tenir una baixa activitat motivada perquè
Son Espases havia de ser obert a partir del mes d’octubre-
novembre, i que havia d’hagut de donar més vacances i no
poder-les gaudir, però, bé, no hi ha cap inconvenient per tal de
facilitar. La decisió és aquesta: per no interpretar que se cercava
un any en què el personal va agafar més vacances durant el
període d’estiu com podia ser el 2010, perquè durant l’època del
trasllat s’havia de menester el màxim de personal possible. Per
exemple, totes les dades que li podria donar quant a la pressió

d’urgències, el 2009 varen ser ateses en el mes de juny 38.300
urgències, i enguany n’hem ateses 37.700; el mes de juliol de...,
i el 2010 37.700. Per tant exactament igual. Juliol del 2009
45.000, juliol del 2010 41.000, juliol d’enguany 40.724. Mes
d’agost, 47.000 el 2009, 43.000 el 2010, 42.800 i busques el
2014. Però a més el percentatge d’ingrés és totalment
comparable o lleugerament inferior.

Vull destacar també que el total de consultes externes li puc
comparar tant el 2009 com el 2010. Es va fer un total de visites
el mes de juny del 2009 de 118.793, 121.000 el 2010, i enguany
n’hem fetes 122.000. En el mes de juliol, de 108 el 2009 a 105
el 2010, 115 el 2014. Per tant jo, Sr. Thomàs, si vol puc
continuar també amb intervencions quirúrgiques programades
2009 i 2010; 2009, 4.527 el mes de juny, 4.847 el 2010, 4.900
enguany. Li puc comparar també el mes de juliol: 4.069 el 3009,
4.300 el 2010 i 4.489. Per tant podem utilitzar les excuses que
vulguem quant a l’obscurantisme i podem utilitzar les excuses
que vulguem per anar al 2009 o al 2010, no hi ha cap interès a
no comparar amb anys complets que eren els dos darrers que va
tenir vostè de gestió total sobre el Servei de Salut.

I després diu: “no diu quina activitat ambulatòria s’ha fet”.
Idò el 65, el 67 i el 63% d’activitat ambulatòria els tres darrers
mesos aquí, en el Servei de Salut. Però sap vostè com a metge
que darrerament, en aquests darrers anys, s’incrementa el
percentatge d’activitat ambulatòria per tal que el pacient se’n
pugui anar d’alta abans, i que totes les comunitats autònomes
intenten millorar aquesta ràtio del percentatge d’activitat
ambulatòria quan són intervenguts quirúrgicament, i això
redunda en una recuperació més ràpida del pacient. 

Em fa referència també a les llistes d’espera, i vostè va ser
conseller fins a final del mes de juny i jo li puc dir que la llista
d’espera quirúrgica a final del mes de juny estava en 12.600
pacients, i nosaltres el tall del mes de juny que vàrem presentar
estava en 13.100. Proves, vostè no en va donar mai, de proves
complementàries, no les feia públiques ni tampoc no va
comparèixer mai en roda de premsa per tal de donar les
explicacions.

Passant a contestar a la portaveu del Grup MÉS, el primer
que vull justificar és per què som aquí avui: perquè la petició es
va fer en caràcter d’urgència, i per tant la primera... la primera
petició que es va fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no tiene el turno de palabra.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

...l’any passat vaig comparèixer el febrer i se’m va demanar que
hagués comparegut abans. Aquest pic he vengut a la primera
compareixença que es convoca del període ordinari. Després es
queixen que no tenen la totalitat de la informació. Incloc dades
del mes de juny perquè hi ha determinats hospitals que la
segona quinzena de juny poden tenir ja una previsió d’activitat
dins aquest pla d’estiu, i per tant el que volíem era donar la
globalitat de les dades. 

Li facilitarem, perquè no en dispòs, el grau de substitució a
l’àrea de salut de Menorca. Li podem donar el percentatge de
substitució general, i el que sí li puc dir, Sra. Santiago, és que
aquestes dades que hem donat no inclouen ni els dos hospitals
amb conveni singular ni l’hospital que tenim mitjançant el
contracte, que és la Policlínica. Per tant és exclusivament dels
hospitals públics, d’atenció primària i del 061.

I ja per acabar vull agrair el suport del nou portaveu de la
Comissió de Sanitat del Partit Popular per la gestió feta, la
feina, i l’enhorabona que s’ha rebut. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ha perdut un temps d’intervenció perquè no contesta les
preguntes. És veritat que feim moltes preguntes, però mai no
s’ha demanat per què les feim?, perquè no hi ha fonts
d’informació: no existeix la memòria de l’any 11, no existeix la
memòria de l’any 12, no hi ha la memòria de l’any 13... No
digui que no, perquè si les coneix faci-les públiques; no són
públiques. Si són públiques ens les doni perquè jo les conec;
crec que el Sr. Tomàs tampoc no les coneix; no existeixen. Els
quadres de comandament del Servei de Salut no les han
proporcionat en tota la legislatura.

I ara el mes de juny li hem demanat els plans de cada
gerència i no els ha donat, no els ha donat!, i els plans de cada
gerència diuen calendari, diuen quants de llits tanquen, quants
de quiròfans tanquen, quines reduccions de recursos humans hi
haurà, quin nivell de substitucions hi haurà, i evidentment, com
va quedar demostrat l’any passat, la previsió d’estalvi
econòmic, o digui-li reducció de la despesa. Tot això que li hem
demanat per escrit per via oficial fa tres mesos, no ho ha donat,
i avui se n’anirà d’aquí sense tampoc dir-ho, sense dir-ho.

Vostè diu unes dades d’activitat assistencial que comenta
amb qui vol, compara amb el que vol. Jo no vull que vostè em
faci els comptes, els comptes els vull fer jo, i vostè ens nega les
fonts d’informació. Ja compararem nosaltres amb el que volem,
i el problema que tenim és que vostè amaga la informació. No
digui que no; ha donat els plans d’estiu de les deu gerències i
d’atenció primària? No, no els ha donat, ni els ha proporcionat
a la Sra. Santiago ni me’ls ha proporcionat a mi, i això és una
realitat li agradi o no li agradi. Per cert, vostè té un 20% més de

recursos en personal eventual que els que tenia jo, un 20% més,
un 20% més. I no vull que em faci els comptes, els comptes els
vull fer jo, però vostè amaga la informació, ho sent molt.

Per tant els plans el que diuen és calendari, llits tancats,
quiròfans tancats, reducció de recursos humans, nivell de
substitució i previsió de disminució de despesa. Perquè, clar,
després una comare a Mallorca està fent la feina de cinc a nivell
de pobles. Això té a veure amb la qualitat assistencial, per
exemple, i un pla es fa planificar. Aquí el portaveu, nou
portaveu, del PP -ja és que és nou- diu que es planifica per tenir
demanda. Idò escolti, vostè té una demanda altíssima, perquè la
llista d’espera és la demanda que vostè té, perquè si el portaveu
del Partit Popular estigués pendent d’una colonoscòpia, d’una
gastroscòpia que li han demanat va vuit mesos i no sap ni quan
la hi faran, i no sap ni quan la hi faran!, perquè a més vostès li
han llevat aquest dret, idò evidentment hi ha una demanda, i cap
empresa privada, davant una forta demanda, el que no farà cap
empresa privada és disminuir l’oferta que fa, i això és el que
vostès fan. I cada any és diferent, i evidentment que tota la vida
s’han fet plans d’estiu, però no cada any és igual, i vostès està
claríssim que varen prioritzar reduir despesa, reduir recursos
humans, 1.300 persones manco, i s’ha reduït l’activitat, això és
així, això és així. Per tant avui ens n’anirem d’aquí sense el
document, que hi tornarem a insistir, i vostè no haurà explicat
els plans que tenia cada gerència per a aquest estiu.

Una anècdota. Ara vostè dóna xifres ambulatòries; supòs
que es refereix a cirurgia major ambulatòria. Estic content que
estigui content, perquè sap vostè que en el projecte que va
deixar el Partit Popular a Son Espases s’havien oblidat de fer
una unitat de cirurgia major ambulatòria? Què bé que els
ciutadans d’aquestes illes ara poden tenir quatre quiròfans de
cirurgia major ambulatòria a Son Espases, que al Partit
Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...se li havia oblidat en el projecte.

Per tant, desgraciadament, vostè no dóna informació i no
atén d’una manera correcta els ciutadans, perquè té una
demanda d’atenció sanitària altíssima, i vostè pareix que
l’ignora perquè ha planificat l’estiu com fos, igual.

Escolti, els diaris han anat plens aquest estiu. Jo li llegiré el
que diuen. Primer amaga, i ara vostè manté llits oberts, i li ho he
dit, avui a Son Espases sis llits d’oncologia tancats i ordres de
donar altes a totes les gerències per no haver d’obrir llits.
Demanda, en té. Vostè planifica, i ho sent molt, ho sent molt,
que no pugui ni donar el document dels plans. Fa tres mesos que
els hi hem demanat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo no dubt de la bona voluntat del
conseller de venir aquí, però no entenc que sense les dades
d’agost i les dades de setembre pugui venir aquí a explicar el
Pla d’estiu. No, no..., la veritat és que no ho entenc. Si vostè diu
que s’han canviat els criteris i que en lloc d’1 de juliol
començaven el 15 de juny, del 15 de juny al 30 de setembre són
107 dies, i vostè només ens ha donat la gestió, d’aquests 107
dies, de 45 dies, o de 46 dies o 47, si comptam els 31. Vull dir
que dels 105 dies que és un pla d’estiu, que vostè s’han
incorporat 15 dies de juny amb relació a l’any 2013, vostè avui
n’ha vengut a exposar 45. Hagués pogut esperar deu dies més i
simplement venir i contar-nos-ho tot; l’1 d’octubre, 3 d’octubre,
4 d’octubre..., els 105. Jo crec que és crucial el mes d’agost per
saber si realment s’ha fet una bona planificació de l’estiu; el
mes d’agost és crucial perquè hi ha molta més població i hi ha
més reducció de personal, i per tant com s’ha fet jo crec que és
fonamental.

Jo li he fet dues preguntes per escrit. Li he demanat a la
primera intervenció seva que me les contestàs i no me les ha
contestades, Sr. Conseller. Quants de quiròfans es tancaran en
els hospitals públics de les Illes Balears durant els mesos
d’estiu?; solAlicitam detall per hospital i calendari de tancament.
No s’ha contestat. Té una altra oportunitat per contestar-me. El
mateix amb els llits; no ens ha contestat. Això ho hem de saber,
quants de llits han estat tancats, quants de quiròfans han estat
tancats per hospital, per saber si n’hi ha menys que l’any passat,
si n’hi ha més..., si no es vol comparar només amb l’any 2013
ho farem amb el 2010 o el 2011, o el 2009, podem fer tota
l’evolució que vostè vulgui, però si no tenim aquesta dada ja em
pot parlar de nombre d’intervencions. Si no tenc la dada del
nivell de substitucions jo no sé si s’ha fet una bona planificació
o si s’ha carregat sobre els treballadors; si la fase de substitució
d’infermeria, no només en el sector de Menorca, a qualsevol
sector, i no només li he demanat el de Menorca, li he posat
l’exemple de Menorca però no li he demanat per Menorca, li
deman les substitucions de tot, i vostè no em pot fer creure, Sr.
Conseller, que vostè ve aquí al Parlament a parlar, a explicar-
nos la planificació de l’estiu i que aquesta dada no se li
demanarà. Si vostè no la vol oferir a la primera intervenció jo
crec que vostè... i els seus assessors li poden dir: “Escolta, no
dubtis que et demanaran això”, i vostè no m’ha informat a la
primera intervenció. Té una segona intervenció, perquè si no el
que em crec és que m’ho oculta. 

No pot venir un conseller aquí sense saber els nivells de
substitució durant l’estiu quan ve a explicar com ha planificat
l’estiu, ni quants de llits tancats tenia previst a 15 de juny fins
a 30 de setembre, o quants de quiròfans tancats. Aquestes dades
les ha de saber, per tant digui-les, per tant crec que ho ha de dir.

Perquè si no jo aquestes dues preguntes demà mateix
demanaré a la presidenta, per registre, que el torni a citar per
contestar-me-les, i estarà obligada a colAlocar-les a la propera
Comissió de Salut. Per tant esperam que no haguem de fer això;
tanquem aquest tema. Nosaltres valorarem la possibilitat, ja li
ho dic, que a l’octubre li demanem realment una compareixença
per discutir amb deteniment i amb la informació que vostè ens
ha donat i amb la informació que li demanàrem, i que confiem
que ens la posi, el mes d’octubre valorar realment com ha estat
l’estiu de la sanitat pública a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vull insistir i vull remarcar la
seva actitud, la seva transparència davant aquesta cambra
parlamentària, i també dir que vostè ha comparegut perquè li ho
ha demanat l’oposició. Jo el que no puc entendre és que
l’oposició li demani: “Escolti, com és que vostè ha
comparegut?”, quan tenim tres peticions de compareixença,
avui, dels diferents grups de l’oposició. En definitiva, és un poc
inexplicable. Si no compareix és perquè no compareix; si
compareix és perquè compareix. Aquí hi ha una premissa que
sempre és la mateixa i és que sempre ho feim malament, sempre
el govern del Partit Popular ho fa malament.

De totes maneres sí que ens ha donat una dada a la segona
intervenció dient que pràcticament es passa el dia contestant
preguntes de l’oposició, cosa que és una bona notícia perquè
això significa que vostè té en compte l’oposició, i jo crec que
persones que tenien responsabilitats públiques com la seva la
passada legislatura no poden dir exactament el mateix.

Miri, s’havien de demanar les llistes d’espera una per una
perquè aquestes no es donaven, i no es publicaven aquestes
llistes d’espera quan tocava. Per què?, idò perquè probablement
hi havia dades que s’havien d’amagar, perquè tenien llistes
d’espera altes. Per tant quines lliçons se li poden donar, a vostè,
Sr. Conseller, de llistes d’espera?, quines lliçons? Tenia llistes
d’espera elevades, derivant a la salut privada, i tenien llistes
d’espera amb més despesa pública, però que aquestes llistes
d’espera continuaven essent altes. Per tant ja em dirà vostè quin
tipus de gestió és aquesta i quin tipus de lliçó pot vostè rebre de
qualcú que va participar en una gestió d’aquestes
característiques. Així que jo crec que, lliçons, les justes cap al
titular del departament o la Conselleria de Salut. El que està clar
és que no es feia bona gestió de la jornada ordinària, i per això
s’havia de derivar a la privada i s’havien de pagar hores extres
o peonades, cosa que vostè ha aconseguit reduir, per no dir
pràcticament..., en fi, equiparar el que seria... el mateix servei,
les mateixes prestacions es donen avui amb la jornada ordinària,
i aquestes mateixes prestacions es donaven la passada
legislatura amb hores extres, derivant a les clíniques privades,
peonades... En definitiva crec que les coses s’han fet d’una
manera assenyada, ordenada i reestructurada, que és el que toca.
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Una cosa està clara, per la impressió que he rebut en aquesta
comissió, i és que tant pots estar a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, pots estar de portaveu a la Comissió d’IB3 o pots
estar a la Comissió de Salut que el discurs sempre és igual, no
canvia, i això és trist, perquè quan vostè ve aquí, ens presenta un
pla d’estiu amb unes dades que són positives en còmputs
generals, escolti, jo crec que no ens han de caure els anells per
part de l’oposició per dir-li: “Escolti, enhorabona, s’estan fent
les coses bé. S’han de millorar, sí, però anam per bon camí”.
Això és impossible, i això sí que és una constant a totes les
comissions d’aquest parlament. Per tant jo crec que això
demostra una poca seriositat i rigor per part d’aquells que han
de fer una feina d’oposició des del meu punt de vista més
constructiva i no anar sempre al que fan, que és sempre anar en
contra del Govern.

Sr. Conseller, únicament millorant la gestió en quiròfans i
agendes de metges aquest govern ha aconseguit el mateix nivell
d’intervenció que l’anterior govern del pacte, el qual ho feia,
com deia, pagant hores extres i fent derivacions a la clínica
privada. I per això jo crec que el critiquen, perquè vostè està
fent les coses bé, i vostè està adaptant la salut pública,
mantenint les prestacions, a les noves circumstàncies
econòmiques, i crec que és possible que hi hagi una bona
assistència sanitària sense malbaratament i sense mala gestió,
com vàrem tenir la passada legislatura. Per això insistim i li
donam l’enhorabona, i l’instam a continuar amb aquesta actitud
transparent, clara i de bona gestió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Començant pel tema del perquè comparesc avui, la
petició va entrar dia 11 de juliol de l’any 2014 i a més era una
petició urgent. Si jo hagués esperat..., si hagués estat una petició
normal i s’hagués deixat segons el tràmit parlamentari idò
hagués hagut de comparèixer devers el mes d’octubre o
novembre. L’any passat vaig comparèixer durant el tram
ordinari i vaig ser criticat per comparèixer aquí el mes de febrer
quan l’exercici estava tancat. Ara perquè he fet massa via també
he estat criticat. No saben mai quin és el temps mig. 

Per tant el que sí li he donat, Sra. Santiago, són les dades
dels quiròfans funcionant i dels llits funcionant. Per exemple, el
mes de juny hi ha hagut 61 quiròfans funcionant l’any 2014 i 42
el mes de juliol. El mes de juliol de l’any 2013 n’hi havia 48 i
60 el mes de juny; 40 el juliol de 2012 i 58 el juny de 2012; 45
el juliol de 2011, 60 el juny de 2011; 55... No, quiròfans
funcionant.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Les pediría que respeten el turno de palabra, porque si no...

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

Sí que tenen les dades de quants de quiròfans hi ha a cada un
dels hospitals; per tant li estic donant dades d’activitat i
simplement les pot treure amb la simple resta. Hem pogut fer
totes...

(Remor de veus)

Són les dades de què dispòs, però les hi estic dient perquè no
digui que no les hi vull donar. El mateix li podria anar hospital
per hospital. Saben el nombre de quiròfans.

Igual que també li he dit quins llits s’han obert i quins
mínims i quins màxims s’han mogut. Li ho dic: Son Espases, si
haguéssim estat estrictes amb el pla inicial, dia 26 d’agost es
varen obrir 13 llits, dia 1 de setembre 10, i està previst obrir-ne
18 dia 16 de setembre; 7 d’agost i 15 d’agost se’n varen obrir 12
i 12 a Son Llàtzer, dia 5 d’agost 9 al Joan March i dia 19
d’agost 11 llits més a Son Llàtzer. Per tant, crec que, Sra.
Santiago, el que s’intenta és demostrar que això són plans
dinàmics i que el que fem és adaptar-nos.

Quant a les preguntes que el Sr. Thomàs deia que no té les
fonts d’informació, les fonts d’informació no tenen el nombre
d’objectors de consciència a cada hospital distribuïts per mesos,
ni quantes interrupcions voluntàries d’embaràs s’han fet als
centres concertats, per exemple. I quan vostè fa referència a
determinada informació que ha aparegut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, respete un poco el turno de palabra.

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

...a alguns mitjans de comunicació, el que sí li puc dir és que
miri les fonts d’informació i contrastar, i que aquestes
informacions en molts de casos són imprecises quant al nombre,
perquè lògicament el que fem és comparèixer aquí i dir les
xifres d’activitat real que hem tengut i com ens hem adaptat a
aquestes demandes assistencials.

I em tendran aquí tantes vegades com vulguin i repetesc el
que he dit abans: Sr. Thomàs, si fos capaç de sintetitzar i no
haguéssim de contestar un nombre tan elevat de preguntes,
lògicament les tendria totes contestades, perquè si hem rebut del
març del 2013 ençà 3.375 peticions de contestació, com
comprendrà això és un bloqueig administratiu. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.2) Compareixença RGE núm. 7532/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut, per tal
d'informar sobre les dades de la gestió econòmicofinancera
del Servei de Salut de les Illes Balears aportades per
l'Informe 98/2014, del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici
2012, de la Sindicatura de Comptes.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 7532/14, del Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar de les dades de la
gestió econòmicofinancera del Servei de Salut de les Illes
Balears aportades per l’informe 92/14 del Compte General de
la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2012 de la Sindicatura de Comptes.

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Puc demanar un recés de dos minuts per sortir un moment
i tornam començar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, fem un recés de dos minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Bona tarda. La segona compareixença d’avui fa referència
a l’informe de la Sindicatura de Comptes que es va presentar i
publicar a finals del mes de juliol de l’any 2014, o sigui, dia 24
de juliol de l’any 2014, i que voldria dir que el Servei de Salut,
d’ençà de l’any 2012, que és l’any a què fa referència aquest
informe de la Sindicatura, ja havia pres moltes mesures que
intentaré esbrinar i anar detallant per tal que els informes
posteriors de la Sindicatura dels anys 2013, 2014 i dels anys
posteriors anassin no contemplant tal nombre d’incidències.

Però voldria en primer lloc destacar que la dinàmica del
Servei de Salut no es podia canviar en tan pocs mesos, i vull
deixar clar que el Servei de Salut es gestiona per part del
Govern de les Illes Balears des de deu anys enrere en aquest
informe. I totes les mesures que abans de conèixer les
conclusions d’aquest informe de la Sindicatura, i que ja s’han
posat en funcionament, en voldria destacar una sèrie en aquesta
introducció. En primer lloc el fet de palAliar les incidències
quant a contractació, quant a igualtat, mèrit, capacitat i donar la
màxima publicitat, que és el que fa referència al capítol 1, i es
va implantar el sistema de borsa única, on sabeu que tenim un
calendari d’implantació on es van traient les categories i s’està
entrant en una gestió integrada amb els mateixos mèrits a totes
i cada una de les persones que facin feina al Servei de Salut.

Hem connectat ja el control SAP pressupostari dins el projecte
SAP-HERMES dins aquest exercici 2014, fa poques setmanes
que s’ha implantat aquest mòdul SAP pressupostari de projecció
de la despesa en capítol 1. I a més, pel que fa també a la
incidència dels diferents criteris de nòmina, vull dir que ja
s’havia centralitzat l’elaboració de les nòmines per tal
d’incrementar els controls dins el Servei de Salut; abans el
Servei de Salut, cada una de les gerències, desenvolupava..., o
alguna de les gerències podien desenvolupar les seves nòmines.

Vull destacar també que vàrem fer la integració de les
funcions per tal d’intentar funcionar tots com un mateix cos, i
també quant a la contractació voldria destacar d’increment de la
cobertura contractual, si bé no és del cent per cent. Vull donar
com a referència, per exemple, expedients de serveis centrals:
l’any 2010 tenien una cobertura de 63 milions d’euros, l’any
2011 de 91 milions d’euros, l’any 2012 de 88 milions d’euros,
i l’any 2013 de 262 milions d’euros, perquè es va incloure un
grup important de fàrmacs. El nombre d’expedients, per
exemple, són 193 el 2010, 167 el 2011, 243 el 2012 i 287 el
2013. Per tant la tendència és incrementar aquesta cobertura
contractual. Vull deixar també clar que dins els mateixos mesos
d’abril i maig de l’any 2012 es varen enviar diverses
instruccions internes per donar les ordres precises quant a
contractació, i en el juny del 2013 hi ha un acord del Consell de
Govern per tal d’establir la fiscalització prèvia a despesa
superior a 500.000 euros. Vull destacar també que la Llei de
pressuposts de l’any 2013 estableix que el Consell de Govern ha
d’autoritzar les despeses superiors a 500.000 euros, quan abans
el control del Consell de Govern era exclusivament a partir de
2 milions d’euros. El novembre de 2013 es va fer el protocol de
tramitació d’expedient de despesa superior a 500.000 euros, i es
va explicar com s’havia d’anar actuant quant al SharePoint.

Hem hagut de reforçar també amb major estructura, per
exemple un cap de departament al departament de Contractació,
però hem de continuar incrementant el personal tècnic i la seva
formació destinat a la tramitació de procediments per tal d’anar
reduint el nombre d’incidències, així com també formar les
gerències amb un checklist de compliment.

Però vull destacar també en aquest començament que
l’informe de l’any 2012 reflectia una manca de control intern,
un incompliment de normes de contractació, unes obligacions
d’incrementar la facturació a les dues gerències que es varen
auditar. I hi havia després determinades coses com la imputació
d’aquells edificis de l’administració local a la Tresoreria, que no
són propietat del Servei de Salut però sí que els té cedits, que
segons un decret nacional haurien de computar al nostre
patrimoni. El que passa és que la Tresoreria s’oposa a aquesta
opció, i nosaltres, d’haver-los imputat al nostre balanç, hauríem
duplicat en comptabilitat nacional el patrimoni.
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Vull destacar també que el 2012 va ser un any molt
complicat -i després entrarem en profunditat en aquesta qüestió
del pagament a proveïdors- pel tema de la conciliació de
factures. I també l’any 2012 el que diu la Sindicatura és que no
pot expressar opinió en base a les dades de què disposa, i vull
lligar això mateix amb els informes d’auditoria externs que
s’havien contractat per valors superiors a 50.000 euros els anys
2010 i 2011, que reflectien exactament el mateix: els auditors
externs contractats a tal efecte pel Servei de Salut el que deien
és que no podien expressar opinió per com se’ls estaven
presentant els comptes. 

També destaca la Sindicatura l’increment de pressupost del
3,27% quant als crèdits inicials, però el fet és que després -i ho
veurem també- ens diu que s’ha d’incrementar la facturació per
tal d’assegurar la viabilitat de l’empresa pública. És molt
important el fet que el Govern doni passes per millorar els
processos i la introducció de la fiscalització, com dic. A més
l’article 10 de la Llei de pressuposts, on limites la possibilitat de
despesa, jo crec que són garanties inequívoques d’anar cap a un
major control abans, com dic, d’aquest informe de Sindicatura,
perquè nosaltres el que feim és estudiar els informes de control
financer de la Intervenció General i anar posant totes i cada una
d’aquelles mesures que estan al nostre abast.

Però entrant ja en el fons de la qüestió, el primer tema
important i innovador que també vull destacar és el tema de
l’ampliació de crèdit que es va haver de fer per pagar el deute
líquid vençut i exigible dels anys anteriors a 31 de desembre de
l’any 2011. El Servei de Salut va haver de pagar una quantitat
molt important, amb l’ampliació de crèdit extraordinari ens
varen transferir 468 milions d’euros per tal de pagar aquest
deute, que ens havia generat també un increment de despesa
financera amb interessos de demora perquè estava pendent de
pagar, com veurem també més endavant, d’un parell de milions
d’euros, i aquest deute no és imputable a la gestió pròpia de
l’any 2012, i es va haver de fer, i voldria destacar-ho per la
importància que això suposa, es va haver de fer en dos mesos
exclusius d’activitat.

Per recordar algunes de les xifres i conèixer el volum i la
dimensió d’aquest pagament a proveïdors hem de destacar que
el Servei de Salut més les fundacions hospitalàries, entre les OP
cursades i no pagades, més el deute que tenien en els calaixos,
més el deute de les fundacions, vàrem fregar els 800 milions
d’euros, que es varen haver de pagar alguns amb tresoreria
pròpia i d’altres amb el pagament extraordinari de proveïdors.
Per tant quan veim que es varen pagar indegudament 2 milions
d’euros el que vull destacar és que, primer de tot, s’ha fet la
major part de les compensacions mitjançant la Llei del 92, de
procediment administratiu comú, i que en aquests moments la
quantitat que queda per convalidar són 666.000 euros a un total
de 219 proveïdors; molts d’ells encara mantenen deute...
activitat comercial amb el Servei de Salut i es van compensant,
i es va pactant amb ells. Intervenció fa un seguiment exhaustiu
també d’aquest tema, però hem de recordar que el total de
factures que vàrem haver de pagar va ser de 217.866 factures,
a les quals vàrem haver de fer front amb aquests mecanismes,
per les que hi havia als calaixos i les que estaven pendents de
pagar. 217.866 factures que es varen haver de processar pel
personal administratiu que hi havia durant els mesos d’abril i
maig del 2012 ens va dur que hi va haver determinades
incorreccions en algunes de les dades bancàries quan manejaven

aquests grans arxius d’Excel, però, com dic, el que sí que està
molt clar és que es compensaran totes i cada una d’aquestes
quantitats pagades indegudament, que va ser fruit d’aquestes
altes quantitats d’informació a què es va haver de fer front, i que
mai no s’havia fet en el Servei de Salut.

Vull posar també de relleu que algunes de les irregularitats
que es manifesten és que, per exemple, l’any 2012 no es varen
signar els contractes programa entre serveis centrals i cada una
de les gerències, però sí -i es pot comprovar a les diferents
alAlegacions que es varen presentar- es feia un seguiment
mensual gerència per gerència de les desviacions que hi podia
haver a cada una d’elles, i aquest seguiment mensual es traduïa
en reunions a les quals s’arribava a aquests pactes. Per als anys
2013 i 2014 sí que s’han signat aquests contractes de gestió amb
totes i cada una de les gerències, però també hem continuat amb
les més de 120 línies de control de despesa que vàrem establir
a finals de l’any 2011. 

Hi ha també algunes de les qüestions com pugui ser
transferències de crèdit, que l’informe de la Sindicatura va
haver d’acceptar les alAlegacions a les quals presentàrem còpia
dels expedients que d’entrada no havien trobat, i són dues
transferències de crèdit per un import de 26 milions d’euros, i
la substitució de la signatura per part del secretari general, que
és qui substitueix el director general o en absència d’aquest
centre gestor, que després no va ser tampoc revocada. 

Una altra de les transferències de crèdit de 504.000 euros diu
que l’incompliment és per dues vies: una, perquè du data de
l’any 2013, i que hauria de ser una rectificació i no una
modificació. El que passa és que s’havia seguit allò que la
Direcció General de Pressuposts i la Intervenció ens havien
marcat. De les dues recomanacions inicials que fa al primer punt
de la firma dels contractes programa, com dic, els anys 2013 i
2014 s’han fet, i del règim de control intern el que hem fet ha
estat establir aquesta fiscalització prèvia a més de 500.000 euros
per autoritzar despesa, que no descartam anar reduint aquesta
quantia una vegada tenguem assolides ja la gestió i l’agilitat,
perquè no hem de perdre de vista que estam donant un servei
sanitari, necessari i essencial, i per tant hem de tenir l’agilitat
per poder donar resposta a aquests contractes.

Pel que fa referència a la gestió de nòmina, diu que la
informació financera corresponent a la despesa de personal
conclou de manera satisfactòria amb diferències menors a l’1%,
però posa esment en el nivell de confiança, que com he intentat
recalcar a l’exposició inicial aquest nivell de confiança
s’incrementa amb la gestió centralitzada de la nòmina per part
de serveis centrals, i em brind als membres de l’oposició i del
Partit Popular, si volen conèixer en profunditat aquesta eina, per
tal de fer el seguiment de tots i cada un dels professionals que
fan feina mitjançant una relació de llocs de feina que està
controlada per part de serveis centrals, i no donar la llibertat que
tenien abans les diferents gerències. 
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Pel fa a l’increment de despesa en el capítol 2, lògicament
ve referenciat pel pagament extraordinari a proveïdors que ja he
esmentat. I també fa la referència als 2,3 milions d’euros de
despeses financeres perquè els interessos de demora ens queien
per sentències judicials a causa de l’alt endeutament comercial
que tenia el Servei de Salut.

Quant a la gestió de nòmina hem de dir que eren processos
altament complexos pel diferent plus de treball per torns que
existeix, però que ja s’han intentat establir tots i cada un dels
mòduls i funciona correctament aquests darrers mesos el
programa de gestió, però com comprendreu no és el mateix el
plus de treball per torns de 7,5 hores, que el de 12, que el de 24,
la multiplicitat i els canvis que es produeixen entre totes i cada
una de les diferents gerències. 

I pel que fa als criteris de l’atenció continuada, el que
m’agradaria destacar és que si bé és cert que l’Estatut marc dels
treballadors dels serveis de la sanitat pública, la Llei 55/2003,
estableix en els seus articles 48 i 49 les jornades
complementàries, i més concretament l’atenció continuada que
entenem com a guàrdies, el que no s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma del 2003 ençà és una regulació d’aquestes guàrdies
que s’han de fer. Fa esment l’informe de la Sindicatura de
Comptes al sistema de guàrdies que té el servei de Son Espases,
però el que voldria destacar és el fet que cada especialitat té una
peculiaritat concreta, i s’ha de saber diferenciar el nombre de
professionals que estan a disposició perquè hem de garantir
aquesta assistència permanent dels 365 dies de l’any durant les
24 hores a moltes de les especialitats, i el nombre
d’especialistes que hi ha a cada un dels serveis. Per tant la
mateixa naturalesa del servei a vegades ens pot dur al fet que
una manca del nombre d’especialistes sobrepassin algunes
guàrdies, i que determinades guàrdies es paguin un mes i
s’imputin guàrdies fetes a mesos anteriors. Per tant això en el
2012 podia succeir, i en aquest cas el que feim és intentar
regularitzar al màxim aquestes situacions.

Vull destacar també que del control financer 9/2013, que era
de seguiment del 23/2012, de revisió de la despesa de receptes
mèdiques, centraven la discrepància de quan s’havia d’imputar
el retorn als pensionistes, que la llei estatal marca sis mesos per
retornar-lo. Quan passam aquests sis mesos algunes de les
quantitats, que sí que era despesa general 2012, es varen
imputar a l’any 2013. Però, com dic, els temes de contractació
que més preocupen, s’intenta incrementar la cobertura de
contractació; com he dit serveis centrals ha passat l’any 2010 de
193 expedients a 287 l’any 2013, i d’una cobertura de 63
milions a 262 milions d’euros per tal de desenvolupar al màxim
la cobertura possible. Però encara ens queda molta feina a fer:
s’han d’aconseguir majors taxes de cobertura, però com deia
abans és impossible canviar una dinàmica de deu anys de
funcionament en una sèrie de mesos.

Vull destacar també que pel que fa referència a les taxes de
cobertura de contractació de l’Hospital Mateu Orfila, l’any 2010
tenia una taxa de cobertura de contractació de 2,8 milions
d’euros i l’any 2012 de 2,9 milions d’euros. I pel que fa
referència a l’Hospital de Son Espases, també hi havia 12
milions d’euros de cobertura l’any 2010 i l’any 2012 només 4,3
milions, però hem vist el fort increment que ha suposat a serveis
centrals per tal de la centralització l’any 2013 del tema
principalment de medicaments exclusius. 

Sí que és vera que hem de posar especial esment a
incrementar la part tècnica per tal d’evitar tenir aquesta
descobertura que encara existeix de contractes i de no haver
d’anar a reconeixements de deute de forma sistemàtica; s’ha
d’anar reduint aquest percentatge de descobertura, i és la feina
que estam fent, però no és possible, com dic, canviar aquests
deu anys de tendència en una sèrie de mesos. Els informes de
Sindicatura dels anys posteriors han de veure reflectides totes i
cada una d’aquestes mesures que he exposat al començament,
però també hem de ser capaços de reforçar aquest departament
de contractació; com dic hem incrementat amb una cap de
departament que ja du mesos fent feina, s’està intentant
incrementar també el personal tècnic, i això ens donarà resultat
a mig termini, i es dóna la formació específica a les persones
que a les diferents gerències també tramitaven perquè puguin
millorar en cada un dels processos i emetre un checklist el més
complet possible.

Fa referència també l’informe de la Sindicatura als
compromisos de despesa per concessió d’obra i colAlaboracions
públiques i privades. Lògicament, els centres de salut d’Atenció
Primària es varen inaugurar la legislatura passada, els pagarem
fins l’any 2021. I l’Hospital de Can Misses i el centre de salut
de Sant Josep fins l’any 2042 i Son Espases fins l’any 2039;
s’incrementarà en els anys posteriors la informació que apareix
al Compte General, per tal que hi hagi la màxima informació
possible.

Fa també una referència molt clara i concreta al dèficit de
capital circulant que tenia el Servei de Salut, de 140 milions
d’euros a l’exercici 2012, però si ho comparam amb el dèficit
comercial, el qual sí es refereix als anteriors exercicis, és molt
superior al 2011 i a anys anteriors. I això ens du a una reflexió
important, una primera reflexió quant a la necessitat de fer
reformes i d’incrementar el nombre de processos que tenguin
aquesta cobertura contractual en el que fa referència al capítol
2; en el capítol de personal la línia que s’havia de seguir era
aquesta d’unificar els criteris de contractació, utilitzar els
mateixos criteris a cada una de les gerències i pactar aquest
calendari d’implantació, que és el que hem fet. Incrementar, en
la mesura del possible, el pressupost, perquè diu que l’activitat
futura la té condicionada a l’obtenció de recursos financers i
necessaris. Reduir la despesa dins les possibilitats i incrementar
els ingressos.

Quant a l’increment dels ingressos, el que es veu
claríssimament de la facturació amb fish web, és que de l’any
2009, en què es facturaven 11,2 milions; l’any 2010 se’n
facturaven 12,4 milions d’euros; l’any 2011, 13,4; l’any 2012
se’n varen facturar 16,5 i l’any 2013 en vàrem facturar 18,4
milions.
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El que m’agradaria destacar és que el Servei de Salut encara
ha de continuar amb la tònica d’intentar incrementar al màxim
la major part de controls; vull destacar que, previ a la publicació
del 24 de juliol d’aquest informe de la Sindicatura, ja estava
posada en funcionament la borsa única; que els sistemes de
contractació havien intentat incrementar la cobertura
contractual, que s’havia posat la fiscalització prèvia, que havíem
inclòs l’article a la Llei de pressuposts per a l’any 2013 per
reduir la possibilitat de despesa a mig milió d’euros, que havíem
reforçat el departament de contractació i que incrementam la
formació del personal destinat a la tramitació d’aquests
procediments per tal que els informes posteriors de la
Sindicatura de Comptes no siguin tan durs com aquest de l’any
2012. Però, repetesc el que he començat a dir, una dinàmica de
deu anys i una no adaptació de la Llei de contractes del sector
públic amb tota la intensitat que feia falta era impossible tenir-la
en els mesos de l’any 2012.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Si els portaveus no volen la suspensió,
passam al torn de posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el que diu l’informe
de la Sindicatura de Comptes de l’any 2012 no ho havia dit mai.
Si vostè agafa retalls de diaris, per exemple del juliol
d’enguany: “La Sindicatura detecta manca de control i
ilAlegalitats sistemàtiques a l’ib-salut”, “detecta greus
irregularitats a l’ib-salut”, “incomplir de manera sistemàtica”,
“donar contractes a dit”, etcètera. El nivell d’irregularitats que
detecta la Sindicatura, vostè, crec que estarà d’acord amb mi
que mai no havia arribat a aquest nivell. Expressions, com
“manca de control intern”, “incompliment de les normes de
contractació pública”, “del reglament que regula obligacions”,
“manca d’expedients administratius de despesa”, etcètera. I
acaba dient que no poden expressar una opinió sobre aquests
comptes.

Podríem parlar de moltes coses, tenim poc temps, anem a
veure de què podem parlar. Vostès entren, l’any 2011, aturen la
central de compres, els hospitals queden sense poder planificar
compres i per tant molts contractes antics acaben i passen a
compres menors. Vostè sap i, de fet, s’ha vist, que fan un
pressupost irreal, els hospitals no poden preparar concursos
públics i per tant molts d’aquests van a contractes menors, per
tant a fraccionament de contractes.

Pagament a proveïdors, discrep del que vostè ha dit, això
que vostè mal denomina factures en els calaixos: operacions
sense reserva de crèdit, any 2010, 162 milions d’euros; any
2011, meitat de gestió seva, 254 milions; l’any 2012, operacions
sense reserva de crèdit de l’any 2012, 236 milions d’euros. És
a dir, han incrementat les despeses sense pressupost en un 57%;
és a dir, en dos anys han generat despesa sense pressupost per
un valor de 490 milions, que no arriba a la quantitat que després
utilitzen per a pagament de proveïdors.

Amb això l’únic que vull dir és que els problemes d’haver
de fer operacions sense reserva de crèdit per manca de
finançament per a un pressupost irreal el vàrem tenir nosaltres,

però també vostès l’han tengut, perquè miri quants milions han
generat amb operacions sense reserva de crèdit.

Evidentment, un pot prendre com una anècdota equivocar-se
i pagar quasi 2 milions d’euros per equivocació, en factures que
no s’ajusten a instruccions; a qualque moment es parla de
memòries duplicades; no sabem si aquest milió i mig que estava
pendent de reintegrament s’ha arribat a cobrar o no. I és veritat
que vostè ha dit que fa..., no sé si fa un any, que s’han introduït
determinats mecanismes per controlar els recursos humans.

Li he de recordar que l’anterior legislatura es va deixar una
implementació del SAP, amb contracte adjudicat i amb procés
definit, per millorar la feblesa de control. Clar, vostè, quan parla
de nòmines, doncs bé, hi ha 579 professionals que fan un excés
d’hores de guàrdies, però és que, per una altra banda, vostè
havia reduït el pressupost de personal en un 8,1% i acomiadat
moltes persones. Per tant, qualque dia veurem aquest
augment..., si els professionals han cobrat, a més de la seva
nòmina, altres tipus de conceptes i de complements.

Vostè, per exemple, li hem demanat moltes vegades que no
fes pagar als pensionistes l’excés de les seves aportacions, i
aquí, per exemple, vostè ja ho ha explicat, però és molt trist que
persones sense poder adquisitiu a més vostès es torbin més
temps per un tema de facturació.

Evidentment, aquí tenim dos fets que són molt més greus,
que són Menorca i la Gerència de Son Espases, on l’informe de
la Sindicatura, perquè no hem d’oblidar que parlam de l’informe
de la Sindicatura, no parlam d’opinions personals, es diu que a
Menorca hi ha un incompliment de manera reiterada i
sistemàtica de les normes de contractació pública, realitzant
adquisicions directes en un 89% dels casos, sense aplicar criteris
d’utilització eficient de béns públics, protecció de lliure
competència o una selecció econòmica més avantatjosa. O per
exemple, es diu que no s’han tramitat expedients de contractació
per adquirir medicaments, concertació d’activitat, adquisició de
material fungible per a cuina ni tampoc per a neteja o seguretat.

Aquestes informacions dites per la Sindicatura de Comptes
són, com a mínim, afirmacions dures, i de Son Espases doncs es
repeteixen moltes d’aquestes coses, moltes: adquisicions
directes en gairebé el 90% dels casos; no s’ha tramitat el
preceptiu expedient de contractació per a medicaments,
concertació assistencial, material fungible, equips de
manteniment amb electromedicina, o una part la deriven cap a
serveis centrals, i tampoc no s’han tramitat expedients de
contractació de derivacions en el Servei de Diagnòstic per
Imatge i Hemodiàlisi. És a dir, el 90% de despesa s’ha fet per
adquisicions directes. Ho torn a dir, són afirmacions molt greus
i a Son Espases torna repetir la Sindicatura que aquesta manca
de control intern ha generat incompliment i fraccionaments de
molts contractes.
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Vostè ha comentat de passada el tema dels contractes
programa, l’absència de contractes programa, és perquè vostès
els varen llevar; ja existien, vostès varen prendre la decisió, amb
el desgavell que tenien en el servei, de retirar aquests contractes
programa, els quals, evidentment, són els que permeten una
assignació pressupostària i especialment un seguiment d’aquest
pressupost. I això, la decisió de llevar els contractes programa,
és la que va impedir que les gerències tenguessin la certesa del
control pressupostari que ells havien de dur.

I evidentment, la Sindicatura reitera repetidament la manca
de controls interns per a l’execució de despesa en personal. És
veritat que fa poc temps vostès han invertit una quantitat en un
aplicació per a la gestió de processos de personal i de nòmina,
que s’espera que hagi tengut una bona evolució, però també és
vera, perquè analitzem l’any 2012, que, per exemple, la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, la qual no té
aplicació de gestió de torns, l’any 2010 va fer un concurs, va fer
una adjudicació i el Partit Popular va decidir que no
s’implementés quan tocava, amb gestió del Partit Popular, fent
una despesa de 200.000 euros i deixant sense programa ni ús
d’aquesta aplicació.

Evidentment, aquí es diuen moltes qüestions que
evidentment s’han de millorar, evidentment, si vostè diu que hi
ha posat millora, ja era ben hora, però molta part d’aquesta
gestió el que analitza és un any i mig de gestió del Partit
Popular en aquesta legislatura i que la Sindicatura en fa una
fotografia que, com a mínim, podríem dir que és ineficient i que
demostra un desgavell important dins el Servei de Salut. Un
desgavell important, perquè, evidentment, no hi ha empresa que
aguanti sis secretaris generals en dos anys i mig, i moltes
d’aquestes coses tenen a veure amb els càrrecs administratius i
de gestió que té el Servei de Salut i que tenen les gerències.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El llistat de canvis que vostès varen fer és molt llarg. I vostè,
Sr. Sansaloni, va estar quatre mesos essent el director general de
Gestió Econòmica l’any 2012 de l’ib-salut.

I és curiós que grans responsables d’aquesta part de
l’informe, Menorca i Son Espases, vostè els ha premiat. El Sr.
Gallego de Menorca és el director general assistencial i el Sr.
Marcote, que era a Son Espases, ara és el gerent d’Inca. O sigui,
persones que surten molt mal retratades en aquest informe de
l’any 12, vostès els han donat un premi.

I li faré una pregunta: pensa vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs s’està excedint del seu temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que aquestes irregularitats que surten poden suposar delictes
de prevaricació, malversació i frau a l’administració? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. A la pàgina 119 de l’informe del
Compte General de la CAIB, en relació amb l’ib-salut, el Servei
de Salut de les Illes Balears, diu: “La manca de control intern,
l’incompliment de les normes de contractació pública del
Reglament que regula les obligacions de facturació, així com la
manca de tramitació dels corresponents expedients
administratius de despesa posats en els informes de control
financer, posteriors per la Intervenció General de la CAIB pel
que fa a la Gerència de Salut de Menorca i Ponent, no permet
dur a terme les pròpies auditories pertinents per comprovar la
correcció dels comptes retuts, atès que els riscs detectats
exigeixen revisar el cent per cent de les operacions detectades”.
Vostè ha fet menció d’això, el cent per cent demana el síndic de
comptes.

Diguem, de les cinc categories possibles que vostè podia
haver obtingut d’un any complet de gestió del Partit Popular que
fos favorable, favorable amb excepcions, favorable amb
limitacions, concedeix l’opinió denegada per limitacions,
perquè no s’atreveixen a fer un informe, perquè diuen que
necessiten el cent per cent; perquè, de les dues que ha
aconseguit, que vostès saben que ho fan una mica per ..., no
revisen tota la gestió sinó que agafen part, no s’atreveixen a fer
una conclusió.

Què ha passat? I clar, tot d’una quan llegeixes això, te’n vas
una mica a veure què ha passat. I una de les coses que a
nosaltres ens crida l’atenció és que fa referència a uns informes
de la Intervenció de la CAIB, per tant hi hauria d’haver
informes de la Intervenció de la CAIB anteriors en el seu síndic
de comptes. I clar, el primer que ens sorprèn són les
declaracions del Sr. Miquel Thomàs, que diu “que a l’espera
d’analitzar amb més profunditat el contingut”. Això és que ha
enganyat l’opinió pública, perquè, efectivament, hem anat als
informes de la Intervenció i veiem que a l’octubre del 2013
vostès ja tenien tota aquesta informació; vostès no ha estat que
s’hagin adonat a través del síndic de comptes, el Sr. Miquel
Thomàs ha mentit a l’opinió pública quan diu “que a l’espera
d’analitzar amb més profunditat el contingut”, vostès ho tenien
des d’octubre del 2013.

I una de les coses que s’ha botat i que és una pura decisió
política de la mala gestió de les decisions preses pel president,
és que la irregularitat punt 1 de l’informe d’Intervenció, que
recull el síndic de comptes, és que: “D’acord, aquest informe al
llarg de l’exercici s’han produït nombroses modificacions a
l’estructura organitzativa del Servei de Salut que han suposat
constants reassignacions amb funcions i recursos materials,
humans i pressupostaris que dificulten el normal funcionament
d’un ens de la importància del Servei de Salut de tanta
naturalesa.” Això ho recull la Intervenció i la pàgina 134 del
síndic de comptes, per tant una decisió política que és canviar
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de directors, canviar d’estructura l’ib-salut, canviar de
consellers, canviar de secretaris generals, canviar, canviar i
canviar, ha repercutit en el funcionament, en el bon
funcionament de l’ib-salut, el qual pràcticament té, no la meitat,
però quasi, del pressupost de la comunitat autònoma, una
decisió política. I això vostès ho sabien.

De la mateixa manera que se sabia ja a l’octubre del 2013:
“S’ha constatat que la Gerència del sector sanitari de Ponent
gestiona els capítols 2 i 6 de despesa incomplint de manera
reiterada i sistemàtica les normes de contractació públiques.” I
què s’ha fet? “Realitzant adquisicions directes més d’un 90%”,
i això torna sortir a la pàgina 134 del síndic de comptes, el
mateix. Vostès ja ho sabien, què ha fet?

De la mateixa manera aquest document d’intervenció parla
que “les principals unitats implicades en la gestió i control de la
despesa de béns corrents i inversió, no disposen de manuals
interns a l’actualitzat d’organització i procediment, havent-se
constatat diferències rellevants en els procediments aplicats
segons la unitat gestora de què es tracti o fins i tot del
proveïdor”, no ja de la unitat gestora, del proveïdor. Fan tractes
diferents segons qui proveeix, pàgina també 131, perdoni, 135
de l’informe del síndic de comptes.

Això és un any de gestió del Partit Popular. I una de les
coses que diu de la gestió del Partit Popular l’informe, i vostè
ho ha repetit, és la necessitat que efectivament els pressuposts
siguin reals i que no es faci el que s’ha fet durant anys de
computar despeses que després no es poden pagar. Doncs bé,
tenim a l’exercici 2013 creditors a curt termini, de l’any 2013,
i resulta que l’ib-salut, a finals del 2013, té 316 milions
pendents de pagament, i 96 milions a calaixos -el que vostè diu
calaixos, que aquí li diuen “creditors per operacions pendents
d’aplicar el pressupost”.

Vull dir que una de les principals recomanacions que fa el
síndic de comptes, és dir: escolti, no continuïn fent el que s’ha
fet fins ara amb l’ib-salut, vostès ho superen. Si a l’any 2012 hi
havia 17 milions -que li donen un arrambatge-, a l’any 2013 hi
ha 96 milions -això són informacions públiques, són coses que
he tret de la CAIB, de la conselleria de ...-, 96 milions que són
en el que vostès diuen calaixos; l’any 2012 només n’hi havia 17,
i li diuen tot el que li diuen.

Ens haurà d’explicar, ho ha intentat, perquè vostè diu: hem
fet les millores que hem pogut. Jo estic convençuda que davant
un informe d’aquestes característiques, i encara que no hi
hagués un informe d’aquestes característiques, la intenció és
millorar la gestió i sempre es pot millorar la gestió, i quan un té
un informe d’aquestes característiques està obligat,
necessàriament, a millorar-la, no ens queda més remei; ens
haurà d’explicar per què no hi va haver contractes programa, si
a l’any 2013 n’hi ha hagut i a l’any 2014, quina raó hi ha perquè
a l’any 2012 no hi siguin? Segurament els canvis que hi va
haver, de consellers, de directors gerents, de directors de l’ib-
salut, de secretaris generals, aquest caos tremend que va ser una
decisió política.

I una de les coses que va gestionar aquest caos és que els
gerents, i vostè ho sap, no varen tenir crèdits. Com que no varen
tenir crèdits, no varen poder fer concursos i com que no varen
poder fer concursos, però havien de donar medicaments, havien

de donar pròtesis, havien de pagar el material de neteja, havien,
havien, el que es feia eren contractes fraccionats, sense
contractes, factures sense pressuposts, negociats sense publicitat
que no havien de ser negociats sense publicitat.

Perquè l’any 2012 va ser un caos, l’any 2012, en què el
pressupost de l’any 2012 havia de ser el paradigma de tots esl
pressuposts; tots els parlamentaris del Partit Popular ens els
posaven com el paradigma de tots els pressuposts, cada euro era
on tocava, no es modificaria. Al paradigma dels pressuposts del
2012 li peguen un arrambatge a la Conselleria de Salut com
poques vegades s’ha pegat, i vostè ho sap, ho ha de reconèixer.

Per tant, jo vull fer una sèrie de preguntes. Que no ho recull
el síndic de comptes, però li vull demanar perquè és a un
informe públic, és que a causa del nivell d’irregularitat en la
contractació, li recomana que “així mateix, els òrgans de
direcció hauran d’analitzar si són nuls de ple dret tots aquells
acords adoptats incomplint el principi d’especialitat
pressupostària, així com iniciar els procediments adients per
determinar la possible existència de perjudicis causats a la
hisenda autonòmica i determinar les possibles responsabilitats
previstes a l’article 96 i següents del Decret Legislatiu de l’any
2005", s’ha fet, Sr. Conseller? Això s’ha fet? Una recomanació
de la Intervenció de la comunitat autònoma, la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts en aquell moment, s’ha fet? Són públics
aquests informes? Qui els ha fet? I quines han estat les
conclusions, si ens les pot dir.

Un altre dels aspectes de les recomanacions és que aquesta
Intervenció, i això sí que ho recull el síndic de comptes:
“Considera necessària la confecció de manuals de procediments
per estandarditzar i millorar els mecanismes de gestió i control
intern i per definir clarament les funcions assignades als
directius i al personal de l’entitat, sense, essent -perdoni- essent
imprescindible que tot el personal de la gerència conegui i
apliqui els manuals esmentats”. S’han fet?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, un momentet, per favor. S’han fet aquests procediments?
Quants procediments s’han estandarditzat?

Perquè clar, vostè diu que s’han fet coses, però nosaltres, en
aquesta relació d’informes d’Intervenció, en tenim un de l’any
2013, publicat el gener del 2014, que ens diu que almanco a
Eivissa continuen igual: “no s’han pres les mesures suficients
per garantir que tota la despesa meritada per la gerència, a 31 de
desembre del 2013, tenguin el seu reflex a la comptabilitat
pressupostària”. “Es manté desvinculació de la gestió de
l’entitat de les disponibilitats pressupostàries, provocant
l’incompliment de la principal normativa econòmica, financera
i pressupostària”. I si es fa amb la gerència d’Eivissa, supòs que
també deu passar amb Menorca i amb Son Espases, que són les
que es varen analitzar en aquell moment per part de ...
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Tenim això, vull dir, no és l’any 2012, Intervenció li diu que
a l’any 2013 igual. Per tant, per donar-nos garanties, si vostè vol
venir i ens ha de donar garanties que això no succeirà,
Intervenció li diu que a l’any 2013 succeeix, tal vegada
l’informe del 2013 no serà molt diferent, almanco a l’any 2014,
i com que la presidenta ja (...), a la segona intervenció li
demanaré més coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivament
hem pogut llegir l’informe de la Sindicatura de Comptes i tot i
que a l’informe de la Sindicatura de Comptes hi ha un seguit de
valoracions, hi ha un seguit de consideracions, bé, doncs que no
són les consideracions que puguin ser desitjables per a un
govern o per a un equip o per a una gestió, i que vostè mateix ha
reconegut quan feia la seva exposició, sí que hem de dir que des
del Grup Parlamentari Popular estam convençuts que totes
aquestes discrepàncies o totes aquestes valoracions, que no són
positives, o que són pràctiques que ja venen d’altres anys i que
s’han de corregir, bé, nosaltres valoram molt positivament que
vostè, des de la seva gestió i des del seu govern, hagi posat
damunt la taula tot un grapat de mesures per tal de corregir
aquesta situació i nosaltres estam convençuts que l’informe que
faci la Sindicatura de Comptes a l’any 2013 i 14 no tendrà res
a veure amb els informes que tenim fins ara.

Per tant, volem valorar molt positivament la compra
centralitzada, la central de compres, especialment la compra de
productes farmacèutics. Incrementar aquesta cobertura
contractual que vostè ..., incentivar, incrementar aquesta
cobertura contractual de que vostè també ha fet esment, i
consideram que és molt important aquest acord pel qual es fa
una fiscalització prèvia de la contractació, pensam que aquest és
un pilar fonamental per tal de preveure tot un seguit de despeses
que siguin més controlades, més fiscalitzades i que s’ajustin a
la legalitat vigent.

A més a més, també pensam que la creació d’una borsa
única per a la contractació de personal això donarà també més
seguretat jurídica en les contractacions i que, efectivament,
evitarà que hi hagi també malbaratament o que es facin
contractacions irregulars o que es facin contractacions en les
quals cada gerència triï la seva manera o la seva forma de
contractar, sinó que tota la conselleria té un mateix criteri, hi ha
una borsa única, i per tant consideram que això és absolutament
important i és posar ordre.

Ara bé, ara bé, dit això, que es digui que això és alarmant,
que això no havia passat mai, que el que surt a l’informe de la
Sindicatura de Comptes és poc més que un pecat mortal, com si
qui ho diu no anàs amb ell, doncs jo, sincerament, això tampoc
no és així. I això tampoc no és així perquè mirin, jo els llegiré
un titular molt revelador: “El PSIB provocó el colapso del ib-
salut en 2010 a base de contratos y de sobresueldos”. Clar,
això és que posava un mitjà de comunicació, és una cosa que no
dic jo, i que no diu ningú, això ho posaven els mitjans de

comunicació. Aquest descontrol pressupostari va tenir origen a
l’any 2009, però la mateixa Sindicatura de Comptes, al seu
informe de l’any 2010, denuncia que, sota la gestió del Govern
del pacte, es varen cometre múltiples irregularitats en la
contractació de personal i en el pagament de salaris dels
establerts. A l’any 2010, l’ib-salut tenia un pressupost assignat
de 1.150 milions d’euros, que, mitjançant diferents expedients
de modificació de crèdit, es varen convertir en 1.410 milions
d’euros; és a dir, un 22,6% més del que es va preveure.

A més a més, la Sindicatura de Comptes va detectar un forat
de 211 milions d’euros en el mateix exercici pressupostari, tot
per pagar despeses que no tenien assignada partida
pressupostària.

Per això, nosaltres entenem doncs que probablement segons
quins advertiments no venen de la persona més indicada, ja que
gran part de la precarietat en la qual es va trobar el Govern del
Partit Popular, en la qual es trobava la sanitat pública provenia
d’una mala gestió i provenia dels desordres del Govern del
pacte. De fet, la major part dels 220 milions d’euros de dèficit
que tenia l’ib-salut a l’any 2011 provenia de factures que venien
de l’any 2010.

La Sindicatura, a més a més, denuncià, de la gestió del Partit
Socialista, una irregularitat flagrant com la creació de llocs de
treball a l’any 2010, sense tenir competències per fer-ho, i una
creació de llocs de feina a discreció, sense tenir en compte els
requisits constitucionals de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat.
Escolti, a mi això em sembla molt greu. En fi, que el que ens diu
la Sindicatura de Comptes és que varen crear tot un seguit de
places per colAlocar de manera arbitrària un seguit de gent per a
qualque tipus d’interès.

I ara, doncs, Sr. Conseller, venen aquí i donen lliçons, quan
queda demostrat que no en poden donar cap.

Ens deia la Sindicatura de Comptes que l’ib-salut no
aplicava la normativa vigent en matèria de retribucions i que
feia interpretacions unilaterals que contravenien l’ordenament
jurídic, això ho deia. Es pagaven hores extra de manera fixa i
sistemàtica, independentment que aquestes s’haguessin realitzat
o no. Aquest informe afegia també que a un altre apartat es
veien nomenaments de personal per a substitucions curtes, a les
quals s’afegia sempre un cap de setmana, amb la finalitat de
pagar així uns suposats dies de descans, de forma indeguda. Es
varen detectar incompliment en la remuneració d’activitats
realitzades i s’abonaven quantitats superiors a les establertes,
sense cap base juridicoadministrativa.
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A més a més, i això consideram que era greu, molt greu, el
personal directiu cobrava sobresous, com deia el titular, fora
marc normatiu aplicable, que es pagaven complements que no
existien i que es modificava el règim retributiu. No es va
descomptar correctament el 5% de la reducció de les nòmines
que va imposar el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero, per cert,
sense consens amb cap sindicat. I la Gerència de l’ib-salut
incomplia la legislació aplicant retribucions al personal al seu
servei quan no tenia competències per aprovar retribucions
diferents a les establertes per la normativa, i que s’havien
detectat abonaments per activitats variables sense autorització
del responsable de l’àrea.

Recordem també que ens vàrem trobar 217.000 factures
pendents per a proveïdors de l’etapa anterior.

Quan es firmaven contractes programa amb els hospitals no
hi havia cap control pressupostari i els hospitals gastaven un
30% més.

En definitiva, miri, jo crec que aquella situació era molt greu
i corregir tota aquella pràctica no ha estat fàcil. Però és que quan
nosaltres vàrem arribar al Govern hi va haver una premissa que
era quasi un mantra dins totes les conselleries, que era que
s’havia d’ordenar pressupostàriament, econòmicament,
organitzativament, administrativament, totes les conselleries i
tots els departaments, i vostès ho han fet. Ha estat fàcil? No.
S’ha fet amb un any? No, és que és impossible, és impossible.
Quan es ve d’un deute públic com el que vàrem heretar, amb
una sanitat pública fallida, amb un sistema sanitari que no
estava garantit, evidentment prendre aquestes decisions doncs
no és fàcil, i haver de corregir totes aquestes pràctiques
administratives amb una estructura administrativa tan complexa
com és la de la seva conselleria, doncs, sincerament, no és fàcil.

Ara bé, la nostra satisfacció és que gràcies a totes aquestes
mesures que vostè, Sr. Conseller, ha anunciat avui, i que
nosaltres consideram que són cabdals per corregir tota aquesta
situació, l’any 2013 estam convençuts que l’informe serà
totalment diferent del que havia estat una tònica habitual i que,
afortunadament, podem dir que, gràcies a la seva gestió,
formarà part del passat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Les meves primeres paraules o
lligant-ho amb l’exposició que ha fet el portaveu del Grup
Socialista, he reconegut que era un informe dur, que era un
informe a més molt exhaustiu, afegiria, i m’agradaria definir el
fet que era molt exhaustiu perquè, a diferència d’anys anteriors
i apostant per la transparència, que vostè sempre nega a aquest
govern, en global, però que persones externes com puguin ser
l’Agència Nacional de Qualitat, ens dóna un índex de
transparència superior a 90 punts, quan el Govern del pacte no
arribava a 60, una de les mesures és la de fer públics els
informes d’auditoria i d’Intervenció General, de control

financer, que es pengen i que la diputada pot veure i qualsevol
ciutadà pot veure i qualsevol persona, qualsevol responsable de
premsa pot veure.

Vostès no en varen penjar cap mai d’informe. I en pro
d’aquesta transparència, també li vull destacar que qualsevol
persona que tengui aquesta inquietud, entri a aquesta pàgina
web i miri l’auditoria externa que ens costava més de 50.000
euros al Servei de Salut, perquè vull diferenciar dues coses: el
2012 és el primer any que la Sindicatura entra sense que hi hagi
una auditoria externa pagada que serveixi de base. L’auditoria
externa, que es paga per valor de 50.000 euros, no té més de deu
folis d’extensió. El 2012, el que fem és: anem a entrar amb tota
la profunditat i anem a veure la Sindicatura què diu, i
l’important és intentar prendre les mesures de forma correlativa
i millorar les coses gradualment.

Però, com dic, crec recordar que eren sis o set folis els que
emetien els auditors externs, i repetesc que cobraven més de
50.000 euros, tant el 2010 com el 2011; a l’any 2012 el que
diem és: no contractam una auditoria externa, que sigui la
Sindicatura la que hi entri amb tota profunditat. I per tant mai no
hi havia entrat amb la mateixa profunditat, perquè tampoc no se
li havia permès posant un auditor extern entremig, i es basava
sense haver de fer un estudi de camp tan exhaustiu.

Per tant, llevat de la informació que deia el portaveu del
Partit Socialista, de retalls de diaris, entraria a aquests informes
d’auditoria, però de la transparència, i que ens havien permès,
abans de conèixer aquesta informació que es va publicar el mes
de juliol de l’any 2014, ens havien permès prendre tot un grapat
de mesures. Mai no hi havia hagut fiscalització prèvia d’ençà de
la creació del Servei de Salut i la vàrem posar en el juny de
l’any 2013, o sigui tretze mesos abans que l’informe de la
Sindicatura estigués fet. Mai no hi havia hagut una limitació de
despesa superior ... era de fins a 2 milions d’euros, i la vàrem
rebaixar, dins la Llei de pressuposts de l’any 2013, previ, com
dic, quinze mesos o setze mesos a l’informe de la Sindicatura,
i ja es va limitar la Llei de pressuposts de l’any 2013. Mai no hi
havia hagut uns criteris de contractació, i vàrem fer feina durant
l’any 2013 i 2014 per als criteris de contractació centralitzats
quant al capítol de personal, i també he donat les xifres del
nombre d’expedients que a l’any 2013 vàrem tenir de cobertura.

És suficient? No. S’han de continuar prenent mesures? Sí.
Hem d’estabilitzar totes aquestes que s’han pres i anar prenent-
ne més. Hem d’incrementar la formació del personal tècnic que
es dedica a contractació? Sí. Hem de reforçar amb més notes
internes? Vostè no ha destacat, però les notes internes de
contractació de l’any 2012 del mes d’abril i del mes de maig era
quan tenia la responsabilitat en el tema de contractació com a
vicepresident de serveis general; hi va haver aquestes
instruccions. S’han de reforçar aquests missatges?, sí. Els
contractes programa es feien abans?, sí, l’únic any que no es
varen fer, el 2012; s’han fet el 2013 i el 2014?, sí. S’havia fet
mai un seguiment d’aquestes 120 línies de forma centralitzada
amb el (...) per part del Servei de Salut i amb reunions
periòdiques i mensuals amb cada una de les gerències dient si
el desviament era per una via de subministrament, si era per una
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via de farmàcia hospitalària, si era per una via de contractació,
per un increment del capítol de guàrdies o d’eventualitat? Mai
no s’havia fet, ho vàrem començar a establir el 2011, a final del
2011, i va ser aquest el contracte programa que vàrem tenir el
2012. 2013 i 2014 hem tengut ambdues línies, tant el seguiment
de totes i cada una d’aquestes línies, com els contractes
programa amb cada una de les gerències.

Feia referència també la portaveu del Grup MÉS al fet que
el primer dia que coneixíem l’informe de la Sindicatura el
director general va dir que ja s’havien pres mesures i que no
tenia el grau de profunditat a l’informe de la Sindicatura.
Havíem pres mesures en pro dels controls financers que anàvem
detectant, com dic fiscalització prèvia, com dic article 10 de la
Llei de pressuposts de 2013, com dic els temes de la borsa única
per controlar, el tema de control de la gestió de nòmina per part
de serveis centrals..., tot el llistat de mesures que he explicat a
la introducció. Però, clar, és que l’informe de la Sindicatura són
80 pàgines molt concretes i específiques, amb detalls
d’expedients, que és impossible en tres o quatre hores tenir-ho
clar, i entrar en profunditat en aquestes 80 pàgines de la
Sindicatura no se sabia què és el que s’hi havia reflectit, a més
d’aquesta auditoria que no s’havia fet i que per tant estava
inclosa en aquest concepte que es va presentar aquí al
Parlament.

Estàvem obligats, amb el funcionament que duia durant deu
anys el Servei de Salut, a prendre mesures. N’hem preses i no
descartam prendre’n més per establir tots i cada un dels controls
necessaris per tal de millorar la seguretat jurídica. Com dic,
també és vera que hem reforçat amb una cap de departament el
departament de contractació. 

I pel que fa a les quantitats indegudament pagades per
aquest nombre tan gran de factures de més de 217.000 factures
que es varen haver de pagar en dos mesos d’anys anteriors, el
que vull dir és que aquests més de 400 milions d’euros que es
varen haver de pagar, més de 460 milions d’euros, és vera que
hi va haver l’errada del maneig d’un arxiu on varen córrer els
comptes bancaris i es varen pagar indegudament 2 milions
d’euros, però s’han establert tots els mecanismes quedant
pendents 666.000 euros de reintegrament; un sol proveïdor té un
deute de 340.000 euros, i és un proveïdor que encara
subministra la comunitat autònoma, subministra el Servei de
Salut; aquest proveïdor a més sap que se li gravaran, i de fet té
una factura viva de més de 200.000 euros que servirà per
compensar, però el procediment que marca la Llei 30/92 ens
obliga a ser molt exhaustius, no ho podem compensar de forma
directa. El proveïdor, a més, té dret a presentar un recurs; si
presenta aquest recurs s’ha de valorar, i si el proveïdor ha estat
més de dos anys a cobrar tampoc no podem esperar la millor
predisposició per tal que després li compensis a les primeres
factures, i el que es fa és anar compensant gradualment. He dit
que el seguiment també per part d’Intervenció d’aquest
concepte, que queden aquests 666.000 euros, dels quals 340
corresponen a un dels 219 proveïdors, idò a 31 de desembre
hem de mirar de deixar-ho ja netejat. També és vera, i així ho
reflectírem a l’anterior compte general, vàrem dir les mesures
i les convalidacions de les OP que estan pendents. 

Per tant el que vull dir és la voluntat absolutament de
continuar prenent totes i cada una de les mesures per
incrementar aquesta cobertura, he donat les xifres, 262 milions
d’euros contractats amb serveis centrals, incloent un grup
important de fàrmacs l’any 2013, referent als 88 milions d’euros
que estaven contractats a serveis centrals el 2012, i als 63
milions d’euros de l’any 2010. Per tant crec que el 2012 va ser
un any en què es varen haver d’afrontar tots aquests canvis
incloent el pagament de proveïdors que hi havia d’anys enrere,
i el que hem de fer és intentar millorar dia a dia i mesures, com
dic, se n’han preses moltes, però en continuarem prenent per tal
d’anar donant passes en pro de la seguretat jurídica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si somos capaces de ajustarnos todos al tiempo...,
intentamos acabar esta comparecencia pero sí pediría la máxima
brevedad porque están esperándonos para la siguiente comisión.

Tiene la palabra el Grupo Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El Sr. Miquel Tomàs, quan va ser publicat i conegut aquest
informe, va dir que era un informe molt contundent, molt
contundent, i evidentment és molt contundent perquè del que
estam parlant és de l’informe de l’any 2012, que parla de manca
de control intern; d’incompliments de normes de contractació
pública molt elevats, molt elevats; d’incompliment del
reglament d’obligacions de facturació; de manca d’expedients
administratius de despeses, etc., etc., etc. 

Clar, quan un analitza aquest informe no succeeix perquè sí;
per una banda un pren unes decisions polítiques i per una altra
té un pressupost que és el que té, i el que ve a dir l’informe és
que vostès prenen decisions polítiques, entre elles llevar tota la
memòria històrica de gent que feia feina al Servei de Salut, i fer
un ball de canvis de noms brutal; sis secretaris generals en dos
anys i mig, i vostè, entre altres coses, quatre mesos director de
gestió econòmica, que per cert en el llistat l’han llevat, ja ni el
posen, ja ni el posen vostès mateixos. Venc a dir que vostès
prenen decisions, no?, i si no hi ha pressupost idò les gerències
no poden fer concursos públics i al final acaben fragmentant
contractes en contractes menors. Això és una de les coses que
passen. I per exemple això es veu, que vostè no ho ha desmentit,
que vostès fan operacions sense reserva de crèdit l’any 2012 per
valor de 236 milions d’euros, vostès! Jo no li parlaré de
l’herència de la Sra. Castillo; ja ens ha dit que va falsejar el
concurs de l’adjudicació de Son Espases; jo no parlaré de
l’herència de la Sra. Castillo, però vostès l’any 2012, gestió
seva, operacions sense reserva de crèdit, 236 milions d’euros,
entre ells 72 de farmàcia. I tot això és seu.
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Nosaltres li vàrem deixar el SAP amb un contracte adjudicat
i amb uns processos definits, o no és així? Han tardat el temps
que han tardat a posar-ho, i ja li he dit que a primària n’hi havia
un d’específic que va costar 200.000 euros, i el PP va decidir
que no l’aplicava. Tot això té a veure amb el desgavell que diu
la Sindicatura a l’hora de contractar personal, de pagament de
nòmines, de tenir substitucions, etc., etc., i això són decisions
polítiques que vostè ha pres. Si el Sr. Gallego és director
assistencial, després de la gestió que va fer a Menorca, és
perquè vostè li ha penjat una medalla, li ha donat més
responsabilitat; igual que el Sr. Marcote. L’informe de Menorca
és demolidor, demolidor! No repetim allò d’abans, però és
demolidor. 

Per cert, deute amb FENIN, 31 de desembre de 2012, 108
milions; l’any 2011 eren 43 milions. Amb Farmaindustria, 31 de
desembre de 2011, 60 milions; 31 de desembre de 2012, 95
milions, per exemple. Quan es decideix que no hi hagi
contractes de gestió l’any 2012 qualcú de vostès va prendre
aquesta decisió, perquè ara resultarà que la va prendre la Sra.
Santiago o jo. No, l’ha... És que això té a veure, un contracte
programa és un element de gestió que facilita assignació
pressupostària i el seguiment pressupostari, i vostès això varen
decidir que no ho feien. L’incompliment sistemàtic de mesura
reguladora de contractació pública és una decisió seva, i així
podríem parlar de moltes coses.

Evidentment les decisions polítiques són les que són. Quatre
directors econòmics, sis secretaris generals. I podríem parlar, jo
què sé, d’Inca: sis gerents. Tot això té a veure amb la gestió,
igual que les decisions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, tiene que ir acabando.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que vostès van prenent.

Li he fet una pregunta que no m’ha contestat, li he dit si
vostè estava d’acord amb la frase que les irregularitats podien
suposar delictes de prevaricació, malversació i frau a
l’administració. No m’ha contestat. Jo li explicaré per què li faig
aquesta pregunta: perquè amb un informe molt més suau de la
Sindicatura respecte d’aquest del 2012, aquesta frase la varen
dir el Sr. Bauzá i la Sra. Cabrer l’any 2010 amb amenaça d’anar
a la Fiscalia, de suposats delictes de prevaricació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, tiene que acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...malversació i frau a l’administració. Li torn demanar si vostè
comparteix aquest criteri.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Crec que amb aquest tipus
d’intervenció, que jo ho faig malament però vostè ho ha fet
pitjor i tal, allunyam el ciutadà de la política d’una forma
increïble. Estaria bé que ens centràssim en els temes que
discutim; ara discutim un informe de l’any 2012. Quan a qualcú
li interessi discutir un informe del 2010 que ho demani i ho
discutirem, ara estam discutint de l’any 2012.

Jo li he fet una pregunta en relació amb una solAlicitud que
li fa Intervenció; insta els òrgans competents del Servei de Salut
a analitzar si són nuls de ple dret tots aquells acords adoptats
incomplint el principi (...) pressupostari, així com a iniciar els
procediments adients per determinar la possible existència de
perjudicis causats a l’hisenda autonòmica i determinar les
possibles responsabilitats previstes a l’article 96 i següents del
decret legislatiu de l’any 2005. S’ha fet o no s’ha fet? Això és
Intervenció general, la Intervenció de la CAIB. S’ha fet o no
s’ha fet? Si no s’ha fet, digui-ho, “no ho hem fet”; si s’ha fet
digui’m quines conclusions.

Vostès parla sobretot... ens explica el capítol 1, el tema de
la llista única, de la contractació..., de capítol 1, de la llista única
de la contractació, de la borsa única. No surt aquesta
recomanació del síndic de comptes, parla bàsicament de capítol
2 i de capítol 6, igual que a l’informe de la Intervenció, i també
li he demanat: “Aquesta intervenció considera necessària la
confecció de manuals de procediments per estandarditzar i
millorar els mecanismes de gestió i control intern”; digui’ns
quins, relati’ns quin, no ens digui allò de la borsa de
contractació única, que està molt bé, que és necessària i està
molt bé, i a més ha tengut tot el suport sindical, vull dir que
molt bé. Digui’ns quin s’ha fet, quin tipus de procediment,
perquè tenim un informe d’Intervenció de l’any 2013 que ens
diu que continuen igual, que les medecines es continuen
comprant sense contracte i que s’estan incomplint els
procediments de contractació.

Expliqui’ns per què, què passa l’any 2012 que no es fa el
contracte programa?, què passa? Els canvis polítics -reconegui-
ho- els canvis polítics, que l’any 2012 varen ser a granel, han
perjudicat la gestió de l’ib-salut, la major entitat financera
d’aquesta comunitat autònoma, i això ha repercutit en la bona
gestió. Tots volem que l’any 2013 sigui millor l’informe del
síndic de comptes, faltaria que esperàssim que fos pitjor;
esperam que sigui millor, tots ho esperam, perquè tots, jo
almanco vull que l’administració pública funcioni, i donar
aquests exemples als ciutadans no és gens bo; jo vull que
l’administració pública funcioni i funcioni bé. Per tant tota
millora en la gestió millora l’administració pública i, per tant,
fantàstic, però digui’m quins, quin tipus de procediments.

Clar, després el mecanisme extraordinari, que no he tengut
temps de parlar-ne. Vostès... és cert que diu 468 milions. No és
només una errada, són dues errades, una errada que
efectivament assenyala el síndic de comptes d’un canvi, que es
va botar un Excel, una retxa, i després pagament de factures per
valor de quasi 2 milions d’albarans que no hi havia la factura
corresponent, o de dobles pagaments de factures. Vostès, amb
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el que es va parlar d’aquest mecanisme extraordinari, amb les
vegades que varen anar a negociar amb Madrid, sabent que l’ib-
salut era l’entitat pressupostària més afectada d’aquest
mecanisme extraordinari, no varen tenir altre sistema que un
Excel? No podien tenir altre sistema de control informàtic que
un simple Excel, que una errada humana genera efectivament
això i que ens pot passar a tots, però vol dir que no tenien cap
altre sistema d’anar passant les factures? No podien contractar
qualcú?, qualque sistema de control, de supervisió posterior? A
més manejant el volum de factures que deia que vostès ja sabien
que havien de manejar, no en tenien?, perquè ara som a l’any
2014 intentant recuperar part d’aquests 1,9 milions, dos milions,
quasi, i efectivament, afortunadament encara estan contractant
amb els mateixos proveïdors, que vostè els pot negociar... Però
si no fos així, què passaria?

Les nòmines. Vostè ens diu que les nòmines, ja ha creat un
sistema que millora la gestió de les nòmines. Idò fantàstic,
perquè el que no podia ser és que 11.000 nòmines, pràcticament,
de l’ib-salut, estiguessin en un Excel, que és el que ens diu... Sí,
sí. Idò l’any 2010, (...), tots els anys, la responsabilitat, hem
gestionat tots, però aquest pic ho assenyala. Més de 7.438
modificacions manuals que es varen haver de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha de ir acabando.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, si no tenim temps de discutir un tema tan important com
aquest haurem de continuar un altre dia, perquè pensam que allò
que apunta la Sindicatura de Comptes és molt important, no he
tengut temps d’acabar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, jo molt breument, Sra. Presidenta, simplement vull agrair
al conseller de Salut que hagi vengut aquí i que ens hagi donat
les explicacions d’aquesta qüestió tan important com és
l’informe de la Sindicatura de Comptes, que no se n’amagui, per
tant, i que efectivament reconegui que hi ha hagut un problema;
i també li vull donar l’enhorabona per totes aquestes mesures
que ens ha anunciat que s’estan posant en marxa i que sense cap
dubte corregiran aquestes males pràctiques que fins ara teníem,
i que efectivament és un tema que s’ha de corregir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, per puntualitzar, i aprofitant unes
paraules que ha dit la portaveu del Grup MÉS, totalment
d’acord que no hem d’entrar a retreure. De fet, quan es revisen
els informes del 2009, 2010, veus que moltes coses es
repeteixen, però lògicament un ha de venir i no utilitzar en
aquest cas la comparativa del “i tu més”, de si es pagava més
personal directiu, si es pagava més... No.

Deixant això de banda el que vull deixar clar és que
l’informe des del primer moment he dit que era un informe dur,
accept que és un informe molt contundent, de fet és el primer
pic que la Sindicatura de Comptes entra a analitzar en detall,
com dic, sense un auditor extern, la situació del Servei de Salut,
i això el Govern pren aquesta decisió primer de tot per saber
exactament què és el que troba l’auditor extern de més valor
com pugui ser la Sindicatura, perquè no teníem possibilitat de
contractar mitjançant una empresa externa els més de 50.000
euros per a aquest parell de fulls que es contractaven abans, i
que el que ve a dir l’auditor extern després de l’anàlisi aquesta
que tampoc no pot manifestar opinió, però vull destacar que
d’ençà del 2012 les mesures que s’han pres són moltes i que per
tant a dia d’avui està millor la situació que fa dos anys; que
n’hem de continuar prenent, que hem de prendre totes aquelles
que siguin necessàries, i oferesc a l’oposició també si en vol
proposar algunes lògicament seran analitzades i ben rebudes per
part del Govern.

Vull destacar també que dins la transparència es fan públics
els informes d’Intervenció, i en base a l’informe d’Intervenció
dia 18 de novembre de l’any 2013 es va establir el protocol de
tramitació d’expedients de contractació de despesa superiors als
500.000 euros, aquí on es diu l’eina de seguiment que fa serveis
centrals, el SharePoint, tota la documentació que s’ha
d’incorporar a cada una de les tramitacions per part de cada una
de les gerències i el seguiment posterior, com dic mesos abans
de veure l’informe de la Sindicatura.

També hem fet una comparativa de les dades sobre les
deficiències que la Sindicatura de Comptes manifesta de l’any
2010 a 2012, la Sindicatura diferencia vuit processos en la
tramitació correcta dels contractes superiors a 18.000 euros, i
d’aquests contractes podem veure que la mitjana de les
quantitats revisades doncs baixa de 5,10 incidències de mitjana
a l’any 2010, a 4,1 incidències. Però ens queda molt encara per
recórrer i s’ha de recórrer aquest camí, però que el procés de
millora sí que s’executa.

I en els contractes menors de 18.000 euros, també el 2010
eren d’una mitjana d’incidència del 2,62, quan ho deixam en
2,14. I el mostreig és molt superior, la quantitat de contractes
revisats el 2010 eren 10, en aquest cas majors de 18.000 euros,
i 26 l’any 2012. Per tant, aleatòriament no és que ens hagi... I 13
menors davant 49 l’any 2012.

El que vull destacar és que la voluntat del Govern és
continuar prenent totes aquelles mesures de control necessàries
per tal de garantir tots i cada un dels principis de seguretat
jurídica.
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Quant al capítol 1, és vera, he fet esment de la borsa única,
però del 2 intent aprofundir en els controls de capítol 2 i els
protocols establerts.

I quant a les qüestions específiques dels informes
d’Intervenció, el que fem és intentar posar i arreglar les
situacions tan prest com sigui possible.

Per tant, el que vull és oferir la mà estesa als grups de
l’oposició perquè si consideren que s’ha de prendre qualque
mesura que encara no estigui implantada, també la puguin
proposar, perquè la voluntat és analitzar-la i aplicar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Volem agrair la presència del
conseller i del seu equip.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7534/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del conseller de Salut, per tal
d'explicar el procediment de contractació de l'ib-salut.

I passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que és el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 7534/14, del Grup MÉS,
mitjançant el qual se solAlicita la mateixa compareixença.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ho donam, en principi, per acceptat i, en tot cas, valorarem
un altre moment polític.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho retira. Molt bé, doncs no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.
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