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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió i primer els demanaria si es produeix
qualque substitució.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Santi Tadeo substitueix Misericòrdia Sugrañes.

Compareixença RGE núm. 326/18, de la consellera de
Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, aprovada
pel a la comissió del dia 7 de febrer del 2018, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears a l’exercici 2015.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 326/18, de la
consellera de Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt,
per tal d’informar sobre el motiu dels incompliments en
matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de
Comptes a l’exercici 2015.

Assisteix acompanyant la consellera de Salut el Sr. Juli
Fuster i Culebras, director del Servei de Salut; el Sr. Manuel
Palomino i Chacón, secretari general del Servei de Salut; i el
Sr. Antoni Canyelles, assessor tècnic de la conselleria.

Com sempre, té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
la seva exposició oral, sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, president. Bé, com comentava el
president, bones tardes, primer de tot, diputats i diputades,
perdonin la veu d’ultratomba que tenc, però estic un poc
constipada.

Bé, el motiu de la compareixença d’avui és explicar els
motius dels incompliments en matèria de contractació que ha
detectat la Sindicatura de Comptes de l’any 2015. Ho he fet
altres vegades en compareixença, com a part de la meva feina
i responsabilitat, i creiem en la rendició de comptes, per tant,
gràcies per la convidada a participar una vegada més en aquesta
comissió.

Aquest informe..., bé, la Sindicatura de Comptes fa
anualment un informe, analitza els comptes generals de la
comunitat autònoma i en aquest cas els corresponents a l’any
2015, al qual s’inclou una part d’informe econòmic i financer
del Servei de Salut durant tot l’any.

M’agradaria fer un aclariment previ, que no he fet mai,
però que crec que pot ser la primera compareixença en què no
pugui, no estigui en condicions de poder respondre totes... o
tot allò que em demanin perquè..., i dic això perquè som
responsable de la Conselleria de Salut, però nomenada des del

dia 2 de juliol del 2015. L’informe no distingeix, com és
lògic, la tasca dels responsables anteriors, i jo, en qualsevol
cas assumiré i assumesc cadascuna de les 65 recomanacions
que fa la Sindicatura de Comptes a l’informe.

En aquest temps, idò explicarem, explicaré el nostre parer
sobre per què consideram que s’hi esmenten determinades
irregularitats  que no són noves, es repeteixen en exercicis
anteriors, 2012, 2013, 2014, si anam endavant segurament
segur que també, però a causa del gran volum de contractació
que té el Servei de Salut, doncs és molt complicat dir per què
es va contractar un producte determinat o una empresa
determinada a un moment determinat o fora del procediment
ordinari a un moment on jo no era la màxima responsable.

Començaré per dir que els procediments administratius, i
avui... bé, durant aquests darrers mesos, una vegada més, no?,
no estan pensats per a l’entorn sanitari, en general la Llei de
contractes no està pensada per a l’entorn sanitari, i aquesta
realitat en la qual hem de conviure causa determinades
incidències en les contractacions de servei que es repeteixen
any rere any, i això no és un cònsol, no ho és, però sí que
serveix per no alarmar la població, perquè s’explica en part per
les necessitats que tenen els hospitals i els centres de salut de
comprar determinats materials, que pot ser material quirúrgic,
fàrmacs, el que sigui, que s’ha de fer de manera immediata i
sense esperar els processos habituals de contractació, i amb
independència que estiguin pressupostats o no, i això és molt
important, perquè en el moment que no està pressupostat
qualsevol producte que nosaltres compram entram..., ja
cometem una incidència, no?, diguéssim, que és el que ens diu
la Sindicatura anualment.

El sector de salut, com saben, té peculiaritats i molts
d’imprevists que sumen quantitats molt considerables. Em
vénen al cap molts d’exemples, per exemple els tractaments
de l’hepatitis C, n’hem parlat en altres anys en altres moments,
no?, per als anys 2015 i 2016 varen suposar 35 milions
d’euros que no estaven pressupostats. Per tant, es varen
comprar amb aquest procediment.

Fa poc, i tenim cinc nins a la comunitat autònoma amb una
malaltia rara, va sortir un nou tractament, es va aprovar pel
ministeri i els  metges de la comunitat autònoma varen
considerar que aquest medicament podria beneficiar cinc nins
de la comunitat autònoma. Idò el cost de cadascun d’aquests
tractaments és de mig milió d’euros. Per tant, és un altre
exemple clar, és un medicament que s’ha de comprar, que no
podia estar mai previst i no tenim el pressupost per comprar-
lo, però s’ha de comprar.

És clar, al final ens fem una pregunta i diem: és el
procediment que és criticable o és la despesa del tractament?
Jo en aquest cas, la resposta la tenc molt clara: no posaré mai
en dubte el tractament indicat per un metge si considera que
pot ser beneficiós per a un pacient, costi el que costi.

Per tant, la feina dels síndics és dir a l’administració tot
allò que no es fa bé i que n’hem de prendre nota. A la segona

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800326


SALUT / Núm. 63 / 11 d'abril de 2018 839

part de la meva compareixença els explicaré el que pensam
fer, el que fem per corregir i revertir la situació.

Però m’agradaria abans de començar amb les
recomanacions, destacar que la primera recomanació que fa la
Sindicatura en aquest informe i en els quatre informes
anteriors que hem consultat, i ho diu a més amb lletres ben
grans, és: “recomanam al Servei de Salut elaborar uns
pressuposts inicials, suficients i ajustats a les necessitats reals
de despesa del Servei de Salut, en consonància amb
l’estimació d’ingressos disponibles”. És a dir..., és clar,
probablement sigui de les poques activitats que es fan en
aquesta comunitat autònoma que sigui, això és molt difícil de
precisar, hi ha molts de capítols dels pressuposts que són una
constant, que sabem, tenim una idea aproximada del que
gastarem, sabem que aproximadament la meitat dels 1.500
milions d’enguany es gastaran en personal, uns 750 milions,
entre pagar personal, pagar substitucions, incrementar
plantilles, etc. A l’inici de l’exercici ja sabem aquests 1.500
milions en què es gastaran, però després apareixen situacions
en què hem de gastar doblers que no teníem prevists, que sol
ser normalment l’aparició de nous fàrmacs i noves tècniques.

Però el tema del pressupost és molt important i per això
és molt important aquest pacte que hauríem de fer per
mantenir, per garantir el pressupost que planteja, per exemple,
el Partit Socialista al Congrés dels Diputats, de mantenir un
pressupost del 7,5% en salut. Per què? Perquè és una..., si
poguéssim tancar-ho amb aquesta xifra doncs voldria dir que
estam prou ajustats a la despesa, a la despesa real. Hi ha
comunitats autònomes, l’altre dia vaig ser a Navarra, que tenen
molt millor finançament i jo li vaig demanar al conseller: amb
quin dèficit acabau? I em va dir: no acabam amb dèficit. És
clar, a mi m’encantaria, no?, nosaltres ja sabem els doblers
que ens fan falta per no acabar amb dèficit.

Però és cert que hi ha hagut uns anys de crisi i de decisions
que s’han pres i per les raons que siguin en aquesta comunitat
autònoma la despesa sanitària -això els ho he dit en diferents
ocasions- del 2010 al 2013 es va reduir un 24%, per tant,
aquesta reducció tan important fa que després, hem tornat
aquesta despesa..., du el seu temps, no es pot canviar d’un dia
per l’altre.

També hem de dir que ens situàvem a la cua el 2013 de la,
la tercera... de la cua, de despesa sanitària i  això, aquesta...
estaríem encara més a la cua si es comptàs amb la població
real, perquè això és la censada a un moment determinat, però
sabem tots que les nostres illes pateixen una pressió humana
durant un mínim de sis mesos i fa que la població es dupliqui
a la majoria de les illes, però sobretot a Eivissa, a Menorca i
a Formentera.

Crec que avui per avui podem dir que tenim un punt i a part,
un punt d’inflexió del qual també m’han sentit parlar altres
vegades quan vàrem dir l’any passat que per primera vegada a
la història havíem aprovat uns pressuposts que eren superiors
a la despesa de l’any anterior. És clar, això ja ens dóna més
garanties perquè fins a aquell moment al llarg del temps del
serveis de salut sempre s’havia pressupostat menys quantitat

que la despesa de l’any. Per tant, si gastam mil euros, mil
milions i a l’any següent ens en donen 900 difícilment no
acabarem amb dèficit, és impossible.

Per tant, per primera vegada en el 2016 es varen poder fer
uns pressuposts amb un increment d’un 7,5% que va suposar
poder començar l’any amb més pressupost que la despesa que
es va fer aquell any, això és un tema molt important. I també
ha estat una despesa important, que, al final, si volen, els puc
donar algunes de les xifres d’increment pressupostari i de
despesa sanitària, que també són dos conceptes molt diferents
i que també hem explicat més d’una vegada.

Per tant, la primera recomanació que fan els síndics que és
anar apropant aquesta inversió en salut a les necessitats reals
de la població, doncs, anar apropant-nos. 

Després, a la compareixença me demanen pel motiu, en
singular, quan realment són múltiples els motius que poden
explicar les deficiències detectades per la Sindicatura. Per
què? Perquè el volum de contractació del Servei de Salut és
molt elevat, en els darrers sis mesos s’han obert expedients de
contractació per un import superior als 150 milions d’euros.
Actualment hi ha contractes en tràmit de licitació per un
import superior als 420 milions d’euros. I el Servei de Salut
fa més de 400 expedients de contractació anuals, és més dels
que es fan a tota la comunitat autònoma junta el que fa només
el Servei de Salut.

Vàrem arribar al compromís amb els ciutadans de canviar
les coses, de recuperar drets i de potenciar els pilars de l’estat
del benestar i ho fem, i jo crec que amb una gestió sanitària
eficient. El primer de tot que necessitam és una bona
planificació, ja els vàrem trametre  fa uns mesos el Pla
Estratègic de la Conselleria de Salut, i això és important,
aquesta planificació, i saber cap on anam per poder calcular
què costarà, quina inversió necessitarem avui i en els propers
anys i també prendre mesures molt diferents de les presses
fins a un moment determinat.

S’han hagut de reconstruir bases de dades, engegar
projectes que ja s’havien treballat, com poden ser la reforma
de l’Hospital de Manacor, Verge del Toro, Can Misses, Son
Dureta, exemples que tenim molt a l’abast i  que són molt
coneguts per tots, però tot això, doncs, reparar aquests temes
tan macro, doncs, també fa que se n’hagin de reparar molts en
la microgestió. I fer, per exemple, les memòries anuals,
perquè encara no tenim totes les dades que necessitàvem de
gestió, diguéssim, dels anys... des del 2011 que no es
publiquen les memòries, crec que aviat estarem a punt de
poder publicar un resum fins al 2015.

Bé, què hem fet, quines passes hem fet per corregir
aquesta situació, a més de l’increment pressupostari? Doncs,
s’ha posat en marxa la Central de Compres del Servei de Salut
i ha suposat un estalvi en els  dos darrers anys de més de 8
milions d’euros. Quan s’analitzen cada un dels estalvis són per
múltiples causes, bé sigui per acords marc, com per un catàleg
únic de productes, per unificar magatzems o diferents ics,
però sobretot en la gestió de la compra, si es fa una compra
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centralitzada, doncs, el proveïdor ens ho dóna a un preu més
econòmic. Això és així.

S’han iniciat múltiples concursos per tal d’eliminar aquesta
situació de reconeixement de deute, quan vàrem començar
teníem 250 milions d’euros en aquesta situació, al final de
l’any 2017 estàvem en uns 45 milions d’euros. També cal dir
que aquesta quantitat fluctua, és a dir, avui pot ser diferent
perquè respon a això que els dic , a la necessitat d’haver de
contractar normalment medicaments o tecnologia fora del
procediment ordinari, però al final de l’any 2017 eren uns 45
milions d’euros que teníem en aquesta situació , gràcies en
gran mesura a la Central de compres.

Després, també s’han dissenyat contractes de gestió amb
cada un dels centres de despesa de cada un dels hospitals, de
cada un dels centres de salut, contractes de gestió que
estableixen quins són els objectius assistencials i de qualitat
per tal d’assignar d’una manera més justa i més equitativa, més
transparent també de cara a tots, el pressupost de cada un dels
centres.

Es varen posar en marxa les comissions
farmacoterapèutiques d’àrea per tal d’eliminar la variabilitat
que existeix en la pràctica clínica, perquè quan apareix un nou
medicament nosaltres des de la comissió no es discuteix
l’efectivitat del medicament, per això ja si el ministeri l’ha
aprovat està aprovat, són aquests informes de posicionament
terapèutic que no es discuteixen en aquesta comissió, però sí
els criteris perquè l’atenció sigui equitativa i s’utilitzi el
medicament en els mateixos casos a cada un dels hospitals.
Això quant a la comissió farmacoterapèutica i això fa una
racionalització també de la despesa.

També una de les altres coses molt importants que s’han
fet en aquesta comunitat autònoma quant a productes sanitaris
és la Comissió d’Avaluació Tecnològica, no tenim agència
d’avaluació, existeix una Agència d’avaluació de tecnologies
i medicaments, per exemple, a Anglaterra que és el NICE;
nosaltres sempre diem, sempre dic que m’agradaria tenir un
NICE a Espanya, però hi ha set agències d’avaluació  de
material, de tecnologies, però la pròpia indústria sembla que
no està molt per la labor que hi hagi una sola agència, és una
cosa que crec que s’hauria de tenir, però si no el que hem fet
en aquesta comunitat autònoma és crear els instruments
perquè hi hagi una comissió, no és una agència, és una
comissió formada per experts i una altra comissió directiva
que decideix quina tecnologia es compra. Fins a un moment
determinat les noves tecnologies entren per una porta i és la
porta del despatx del cap de servei dels hospitals, això és
l’habitual, era l’habitual. Fent aquest procediment aconseguim
que aquesta tecnologia, abans de ser introduïda a la comunitat
autònoma, sigui avaluada pels tècnics i sigui aprovada per un
grup d’experts els quals també eleven la petició a un altre grup
d’experts, però ja amb caràcter directiu, que decideixen la
compra o no de determinada tecnologia.

Per això, també es demana que sigui substitució, per
exemple, perquè si no la tendència era comprar coses noves,
però no deixar de comprar-ne altres, un munt d’iniciatives que

fomenten que la despesa sigui molt més racional, i tenint en
compte sempre els professionals sanitaris, però també les
necessitats assistencials, no només a partir de criteris
economicistes, que això també és molt important. Hi ha
comunitats autònomes que encara es queixen que l’únic criteri
que es té en compte és el preu, bé, nosaltres evidentment el
preu és important en els concursos, però la qualitat
assistencial també perquè de vegades un producte que pot ser
una mica més car al final pot resultar més econòmic pels
resultats en salut que pot tenir. 

El que s’expressa a l’informe de la Sindicatura en general
són recomanacions, a les memòries d’anys anteriors la
Sindicatura fa observacions similars, recomana fer un ús
acurat dels contractes menors per fer efectius els principis de
publicitat i concurrència. Canviant la Llei de contractes hem
canviat una sèrie de coses que probablement ens siguin més
favorables, tot i que continuarem tenint dificultats, però hi ha
aspectes de la nova llei que implica més transparència. Tal
vegada l’administració electrònica, la compra electrònica pot
suposar més agilitat i una sèrie de diferències en aquests
moments del 2018, que a l’any 2015, que és el que revisam
ara.

Després els diré un poquet les diferències. I en general el
que sí diria és que crec que no podem dir només que hem
avançat molt sinó moltíssim en eficiència, i que també estam
convençuts que els informes de la Sindicatura no seran...,
encara els propers any seguiran tenint recomanacions, segur,
però esperam que moltes d’aquestes millores es vegin també
reflectides en els propers informes, perquè sí que podem dir
que estan molt més sanejats els comptes que fa tres anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Ara saben que procedeix a la suspensió de la sessió per un
temps de 45 minuts si qualque grup parlamentari ho demana...
Ho demana qualcú? No ho demana ningú.

Idò per tal de formular preguntes, observacions o
aclariments, tot seguit passarem a la intervenció dels grups
parlamentaris. La Sra. Consellera contestarà globalment?

Idò correspon iniciar al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, muchas gracias por la
explicación. He de comentar que efectivamente la Sindicatura
de Cuentas ha hecho un informe de todo el año 2015, que ya
comenté yo cuando pedí la comparecencia que éramos
conscientes que la mitad del año había sido dirigida por el
Partido Popular, pero la otra mitad había sido dirigida por el
pacto.
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Vamos a ver, usted se ha centrado mucho en la
contratación de fármacos, de material, pero la contratación es
muy transversal, la contratación pues hay contratos de gestión,
contratos de adquisición de tecnología, contratos de personal,
y también ha hecho mucha incidencia en que es
verdaderamente muy importante todo ese uso reiterado del
reconocimiento extrajudicial de deuda, que yo creo que la
Sindicatura de Cuentas cuando lo menciona en su informe no
hace referencia exactamente a contingencias por
medicamentos, sino que imagino que en el informe lo estará
anunciando porque dice que es reiterado para cubrir las
necesidades de la administración, que es lo que no debe ser,
y muchas veces, claro, no está publicado, eso no se publica, no
hay transparencia en cómo se ha ido gastando ese dinero de
manera anómala, que sumando todo lo que se llevaba hasta
2015 son casi 240 millones de euros. Yo creo que en una
empresa privada le pasa una auditoría la administración y tiene
este informe de la inspección y es que se le cae el pelo, pero
aquí en la administración parece que nunca pasa nada.

Yo quiero comentar, porque claro, está todo muy
relacionado, ¿por qué se hace tanto  gasto sin haber sido
presupuestado?, pues porque según hemos podido analizar
poco a poco en todo el informe que se ha hecho pues hay
bastantes anomalías que no se tienen en cuenta y que por lo
tanto a lo mejor no entran en el presupuesto. Por ejemplo dice
la Sindicatura de Cuentas que no ha podido auditar la gestión
del patrimonio del cual el ib-salut es titular, porque no ha
encontrado ni una sola información. Por lo tanto si no se tiene
un patrimonio inventariado, que es cierto  que lleva trabajo
pero se tendrá que hacer, luego en el presupuesto no se tiene
una gestión buena de saber cuánto se necesita para ese
patrimonio, cuánto se necesita para esos solares o esos
vehículos, y el control también de esa gestión. Pero es que
resulta que también nos dice el síndico de Cuentas que el
Servicio de Salud tampoco tiene contabilizados los inmuebles
de titularidad de otras administraciones pero de los que hace
uso el ib-salut; por lo tanto se tienen que conocer, tiene que
estar inventariado; ¿por qué?, porque se tiene que saber el
gasto que hay en todas esas infraestructuras que se están
utilizando. Si no está inventariado no salen luego el
presupuesto para esos gastos, o es una partida muy general,
muy genérica, y luego véte a saber cómo se gasta; aquí vienen
las ineficiencias, incluso puede haber fraude que nadie nos
enteramos.

Por lo tanto me gustaría saber, como es cierto y lo ha
dicho muy bien usted, que la Sindicatura de Cuentas lleva
haciendo casi el mismo informe muchísimos años, siempre
dice lo mismo y la administración nunca cambia, me gustaría
saber si al menos -ya llevan ustedes tres años gobernando- si
al menos ya se ha puesto en marcha la valoración de dichos
edificios, de dichos solares, para introducirlo en un inventario,
para poder controlar su gestión, la inversión necesaria y el
control de ese dinero.

Después usted nos ha hablado de la compra de tecnología,
muy importante, pero fíjese que la Sindicatura de Cuentas no
ha encontrado ni un solo dato dentro del balance de
contabilidad del Servicio de Salud de las colaboraciones

público-privadas que se refiere a los contratos para adquirir
tecnología y equipamiento para el Hospital de Son Espases,
unas colaboraciones que dice la Sindicatura que se iniciaron
en 2010, con el segundo pacto, y que se llevan pagando desde
entonces. Yo me pregunto cómo es posible que no se tengan
las facturas ni esas inversiones ni una contabilidad; es que, es
más, comenta que ni siquiera se tiene información sobre el
valor económico de los activos que tenemos, de toda esa
tecnología que tenemos ahora en los hospitales; es que no hay
nada contabilizado, de hecho pone que no puede realizar una
información ni se puede tener una estimación de la auditoria
porque no tiene información sobre todo esto, no está
inventariado, no está contabilizado.

Después al final la Sindicatura pues concluye que el
Servicio de Salud no hace un seguimiento presupuestario
íntegro de la ejecución de los gastos sobre la financiación que
recibe, y realmente nos parece muy grave esa falta absoluta de
control del gasto  generalizada a la que hace referencia la
Sindicatura, ya no sólo por la imposibilidad de la eficiencia,
como hemos dicho, sino por la imposibilidad de detectar
fraude; porque además quiero recordar que en 2016 se aprobó
una iniciativa de Ciudadanos, aquí en este parlamento, donde
pedíamos que en el ib-salut, de cada sección, ya no a nivel de
comunidad autónoma, de cada hospital, de cada sección, de
cada departamento, se publicaran las cuentas de lo que
recibían y cómo se iba gastando. Es decir, la transparencia es
la mejor manera de llegar a la eficiencia y de tener un control,
porque además así lo dice la Ley de transparencia de 2015 de
cara al ciudadano. Y también me gustaría preguntarle si, como
todo esto ya lo saben de otros años, si efectivamente -y de
hecho en 2016 se aprobó esta iniciativa de Ciudadanos- si se
ha hecho, publicitar las cuentas de cada sección,
departamento, hospital, centro hospitalario, para que exista
ese control por parte de los ciudadanos, y además es un
incentivo para que efectivamente se realice toda esta
publicidad de algo que la Sindicatura dice que no encuentra.

Después, bueno, como bien usted ha dicho la Sindicatura
vuelve a reprender al ib-salut por ese gasto de reconocimiento
de deuda sin que haya unas facturas y una contratación
siguiendo todos los procesos. Dice que efectivamente es
debido a un presupuesto insuficiente, pero la verdad es que
habiendo leído ya todo el informe no me extraña que el
presupuesto sea insuficiente, porque si de verdad..., es verdad
que hemos pasado una crisis, pero es que nadie conoce el
verdadero presupuesto que necesita el ib-salut porque no está
inventariado, ni siquiera está estudiada la inversión que
requiere cada centro de salud, cada..., o sea lo que tiene que
llegarle y cómo se tiene que gastar para además poder ser
eficientes.

Bueno, me gustaría preguntarle, acerca de esto, si ya..., o
sea, ¿se han pagado las facturas en su totalidad de todas las
facturas que existen falsas?, o sea, estas facturas que son nulas
porque no se ha seguido un procedimiento correcto. En 2015
la suma de todo el resto eran 220 millones de euros, creo, o
algo así. ¿Qué queda de ese pago?; seguramente se habrán
juntado otros años, de 2015, o 2016, o 2017, ¿qué queda?,
porque también hay que saber que toda esa ingente cantidad de
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millones de euros que debemos a empresas, primero la
empresa no lo está cobrando; segundo, se suman muchísimos
intereses por una falta de buena gestión de la administración,
intereses de millones de euros que al final vamos a pagar los
ciudadanos. Por eso se nos suben tanto los impuestos, porque
no hay manera de tener una buena gestión para que al menos lo
que damos sea un gasto eficiente. Entonces por eso me
gustaría cuánto queda por pagar para conocer un poco la
realidad.

Y después también en cuanto a la contratación del
personal, que es cierto que se le habrá olvidado comentarlo,
que también es muy importante, creo que la Sindicatura de
Cuentas pues no solamente dice que hay irregularidades, es
que dice que hay ilegalidades, que es lo que más nos ha
sorprendido, porque se ve que, efectivamente, hay leyes que
no se cumplen en la contratación del personal. Por ejemplo,
me gustaría ver si nos pudiera explicar ¿cómo se realizó la
contratación en el Hospital de Inca, una contratación irregular
del coordinador de Comunicación y Prensa del Hospital de
Inca?, que lo reconoció la propia gerente del Hospital de Inca,
lo ha reconocido porque está en el informe. Y preguntar si se
han depurado responsabilidades y si se han devuelto las
cuantías percibidas por parte del nombrado por esta
contratación del todo irregular. Bueno, sobre todo depurar
responsabilidades.

Y bueno, otra de las cosas que dice la Sindicatura de
Cuentas, tanto en el Hospital de Inca, como en el Hospital de
Manacor, comenta que se han detectado y reconocido, además
reconocido por parte de la gerencia, de un pago reiterado de
cuantías indebidas a personal sanitario facultativo, por realizar
durante los días de guardia de presencia física, otra actividad
simultáneamente, de un programa concreto, en días que
coincide las guardias de presencia física con esa actividad
pagada, que no tiene nada que ver con la guardia. Por tanto, la
Sindicatura de Cuentas dice que esos trabajadores, tanto de
Inca como del Hospital de Manacor, estaban cobrando por dos
actividades que se llevaban a término simultáneamente, lo cual
es imposible. Y pide un informe, a ver si nos podría también
esclarecer si ese informe se ha hecho, si se ha devuelto el
dinero, o qué es lo que ha pasado, y también si se han depurado
responsabilidades.

Después, en cuanto al Hospital de Son Llàtzer también
dice...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, ja acab. En la contratación de Son Llàtzer también se
han detectado muchas irregularidades, el cobro de
retribuciones fijas y variables sin justificación, el abono de
complementos sin justificación. La gerencia no ha facilitado
a la Sindicatura la relación de qué personas están cobrando
estas cantidades y son cantidades que no han sido justificadas.
Se han detectado facultativos interinos que han cobrado un

complemento sin que exista una documentación justificativa.
Y tampoco se ha contabilizado en las cuentas la cantidad que
se ha percibido. La Sindicatura ha detectado trabajadores que
cobran importes diferentes de los demás, sin que conste
ninguna documentación que lo justifique.

En fin, estamos..., es que sigue, hay muchísimas
irregularidades y sinceramente a mi me gustaría saber
primero,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... si se han depurado responsabilidades y segundo, si todo esto
que le estoy contando en 2016 se siguió haciendo, que es
realmente para lo que pedimos la comparecencia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, ha d’acabar, du dos minuts més.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí acabo, ya seguiré después. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència
de la consellera i del seu equip. I crec que sí, crec que tant
vostè  com jo estam fora del nostre àmbit en aquest tema
econòmic i que tal vegada sigui aquesta la raó per la qual vostè
ha contestat, no gaire centradament el que és motiu d’aquesta
compareixença.

A mi m’agradaria destacar dos aspectes en generals abans
d’entrar a la meva exposició, i és la inèrcia tan difícil de
canviar que té una estructura com és l’ib-salut, amb una forma
de funcionament prou complicada. I per altra part, una millora
progressiva dels informes de la Sindicatura de Comptes i la
revisió dels contractes i de les tramitacions que es
produeixen. Jo crec que la consciència general és de millora
progressiva i així ho vull fer constar.

Ara bé, una vegada dit això, sí que m’agradaria fer constar
que, encara que parlem del 2015, m’agradaria fer constar, com
dic, que el 2013 l’informe de la Sindicatura del 2013, que era
una legislatura íntegra del Partit Popular, l’informe concloïa
que l’adopció de mesures necessàries per garantir la
contractació s’ajusta a les previsions legalment establertes,
especialment a l’obligació d’existència de crèdit adequat i
suficient.
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Per altra part, a la pàgina 134 de l’informe, diu que per
acord de Consell de Govern, de 14 de juny de 2013, de
mesures relatives al control intern de la gestió a l’àmbit del
Servei de Salut, s’implanta la fiscalització prèvia limitada
respecte de tots els centres i programes pressupostaris d’ib-
salut, pel que fa als expedients de despesa de quanties
superiors a 500.000 euros, amb efectes a partir de primer de
juliol. I remarca que aquest fet suposa una millora del control
intern d’ib-salut respecte de l’exercici 2012.

El 2014 l’informe de la Sindicatura conclou adoptar les
mesures necessàries per garantir que la contractació s’ajusta
a les previsions legalment establerts i especialment a
l’obligació d’existència de crèdit adequat i suficient. Per tant,
no posa les consideracions que sí posa el 2015, en el sentit
que el Servei de Salut recorre sistemàticament al procediment
de revisió d’ofici per la declaració de (...) dels expedients de
despesa que han donat lloc a la contractació irregular i per
evitar l’enriquiment injust de l’administració. Per tant, aquest
fet ha motivat, diu a la seva exposició la Sindicatura de
Comptes, que a l’exercici 2015 el Consell de Govern hagi
atorgat l’autorització prèvia de despesa corresponent a
expedients de revisió d’ofici per import global de 220.000
euros.

En aquest sentit, i recuperant un poc el que he comentat al
principi, crec que tots els equips de govern han estat
conscients d’aquesta situació i que han intentat posar en ordre
l’organisme autònom de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que és el Servei de Salut. Els informes externs que es
feien, és a dir sigui a través d’auditories externes, o bé
directament de la Sindicatura de Comptes, doncs sempre
concloïen amb limitacions a l’abast que impedien emetre
opinió i controls financers de la Intervenció general, i posaven
de manifest el constant incompliment dels principis de
contractació pública, però sempre amb caràcter posterior.

Voldria recordar que aquesta intencionalitat de reconduir
aquesta situació ja es va posar en marxa la legislatura anterior
i voldria citar algunes de les mesures que es varen posar en
marxa per reconduir la situació. I són: acord de Consell de
Govern, de 28 d’octubre de 2011, d’extinció i integració en el
Servei de Salut de les fundacions publicosanitàries. Es va crear
la Central de compres de contractació del Servei de Salut, el
que va permetre estalviar costs i una major subjecció a
procediments de contractació pública de subministres i
serveis, vostè ho ha comentat com si fos d’aquesta legislatura,
però crec que és de l’anterior legislatura. Projecte Hermes
Sap, operatiu des de juny del 2014, de la gestió de nòmines de
l’ib-salut, als  efectes de mitigar els riscs d’error i
irregularitats en la gestió i compatibilització de la nòmina en
el Servei de Salut. Progressiva eliminació en les successives
lleis de pressuposts dels exercicis 2012, 2013, 2014, 2015
dels crèdits ampliables. I el Consell de Govern, amb data de
14 de juny de 2013, va subjectar a fiscalització prèvia de la
Intervenció general els procediments de la contractació per
import superior a 500.000 euros. 

Respecte aquesta darrera mesura, l’informe de la
Sindicatura de Comptes relativa al compte general del Servei

de Salut, en l’exercici 2013, assenyalava a la seva pàgina 134,
com he comentat, que aquest fet suposa una millora del
control intern d’ib-salut respecte de l’exercici 2012. Aquesta
intencionalitat encara estant a l’oposició de millorar la
situació ja aquesta legislatura i al principi d’aquesta, es va
presentar una proposició no de llei en aquest Parlament, on es
van aprovar, per unanimitat, les següents propostes: Instar el
Govern de les Illes Balears a ampliar la fiscalització prèvia al
Servei de Salut en aquells expedients administratius de
contractació de béns i serveis d’import superiors a 100.000
euros. Instar el Govern de les Illes Balears que respecte de
l’anterior, en el termini màxim d’un temps, que en aquesta
ocasió es va consensuar, crec que varen ser envoltant dels sis
mesos, es presentàs en el Parlament de les Illes Balears, per
al seu debat i  consideració, un pla d’actuacions per a la
progressiva implantació de la fiscalització prèvia en els
expedients de contractació de béns i serveis del Servei de
Salut, amb expressió de quins mitjans personals i materials
són necessaris per a aquesta finalitat, tant en la Intervenció
general de la comunitat, com en els propis serveis de
contractació del Servei de Salut, expressant igualment el seu
cost i els terminis per a la seva implementació.

I vull dir-li aquí, Sra. Consellera, que va ser aprovada per
unanimitat, però que no s’ha complert absolutament res d’això.
Per tant, crec que són mesures que tots estàvem d’acord que
complementarien aquestes observacions que ha fet la
Sindicatura, en el sentit d’intentar solucionar-les, i aquí no
s’han complert cap d’aquestes propostes.

Sra. Consellera, l’ib-salut està clar que no es pot aturar, no
es poden deixar de donar prestacions públiques, això és
evident, jo també tenc claríssim aquest assumpte, però aquesta
situació denunciada s’ha de controlar, i encara hi ha molt per
millorar, i el que sorprèn és que avui, amb la situació
econòmica del Govern, que ingressarà 1.350 milions més
d’euros que la legislatura anterior, encara mantenguin el
dèficit quan és el pressupost d’ib-salut sencer, aquest extra
que té aquesta comunitat. Per tant això ens agradaria que ens
explicàs com pot ser que mantinguem un dèficit quan tenen
uns ingressos; és qüestió de priorització?, segurament sí; idò
m’agradaria que ens ho confirmàs, que la seva priorització no
és precisament eixugar el dèficit i entrar a una de les
conclusions que vostè mateixa ha citat que indica la
Sindicatura de Comptes.

Però com li dic sempre, vostè té sous però té un problema
de gestió. En el seu cas els sous no li solucionen tots els
problemes perquè ha de fer gestió, i en aquest sentit ens hauria
d’explicar -ja sé que no ho farà, perquè té moltes preguntes i
a part d’això sol contestar un 10% del que se li pregunta- per
què el 2017 es varen fer transferències de romanents de
capítol 7 a empreses públiques i així no es veiés que no saben
executar pressupost, i mentrestant mantenen el dèficit, i això
és el contrari del que proposa la Sindicatura, és a dir, fer els
pressupostos realistes, transparents, d’acord amb les
necessitats reals de les despeses, en aquest cas d’ib-salut, i
agilitar els pagaments.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, Sra. Consellera.
Bé, si parlem de l’any 2015 coincidim amb el canvi de govern;
no ho sé, alguna cosa hi tindrà a veure, també, i si consideram
que vam passar d’un govern del Partit Popular, en què les
retallades en sanitat anaven de la mà, als pressuposts cap a
aquesta conselleria aprovats el desembre de 2014 puc
imaginar-me la dotació pressupostària insuficient, encara que
insuficients són encara i així continuem fins que el Govern de
l’Estat rectifiqui.

Bé, tal i com ha comentat la consellera el sistema no està
fet per fer front a les necessitats d’una conselleria com és
aquesta: peculiaritats, imprevistos...; precisar el cost d’aquests
imprevistos i peculiaritats per fer front a les situacions i
adaptar-se a aquestes és prou difícil per a aquesta conselleria.
No es pot paralitzar, nosaltres pensem que no es pot paralitzar
la prestació d’un servei o la dotació de productes dels quals
depèn directament la vida de les persones que són ateses al
Servei de Salut públic de les Illes Balears. 

Per altra banda vaig assistir a la Comissió d’Hisenda en què
la consellera exposava la situació -la consellera d’Hisenda, la
Sra. Cladera- exposava la situació del deute d’aquest govern i
d’aquesta comunitat autònoma, i sabem que s’està fent un
esforç per reduir el deute i racionalitzar la despesa, i no tan
sols per les indicacions que vénen des de l’Estat i poder
accedir al Fons de liquidació autonòmic, també per llevar-nos
del damunt aquesta vinculació que no fa altra cosa que
sotmetre les comunitats autònomes a fer polítiques que des de
l’Estat volen que es facin, no les que la comunitat autònoma
vol fer exactament, amb la vinculació d’aquest fons a una sèrie
de mesures traduïdes, les quals considerem com una part d’un
xantatge polític.

Segurament el document que redacti la Sindicatura de
Comptes el 2016 donarà més pistes dels possibles
incompliments o no que es facin en aquesta conselleria. És
clar que des de Podem ens preocupa aquest tipus
d’incompliments i desitgem que les irregularitats de les
contractacions de personal, sobretot en aquestes, han de
desaparèixer, perquè depenem totalment dels professionals,
i per això defensem una contractació de nou personal, ja que
fins que arribem al personal necessari encara ens queda, així
que si tenim possibilitats de rebre nous professionals,
benvinguts siguin tots. Defensem també els contractes de
llarga durada amb unes condicions adequades, mentre que
rebutgem el pac de peonades o activitats extraordinàries, com
agrada dir a la Sra. Consellera, i que poden donar lloc a
corrupcions dins aquest sistema utilitzat a moltes comunitats
autònomes.

I bé, per la resta res més. Moltes gràcies per la seva
assistència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera i la
resta de l’equip, per comparèixer. Volem agrair-li la mitja
resposta que ens ha donat, per la part que li computa de 2015,
i també al Partit Popular perquè també ha fet aportacions i ha
explicat també l’altra part de 2015 i també de la resta de la
legislatura. És a dir, ha estat una resposta completa, al final;
vostè ha anunciat que en faria mitja però al final ha estat
completada amb la intervenció del Partit Popular.

Jo agraesc sentir que s’assumeixen per part de la
conselleria aquestes recomanacions que fa la Sindicatura de
Comptes; és a dir, malgrat tot és important assumir-les i ser
conseqüents i donar les explicacions, com vostè ha fet avui i
crec que ja s’havien transmès en altres ocasions. 

Vostè apunta una realitat que provoca disfuncions entre la
realitat de la gestió d’aquesta conselleria, i altres realitats com
la Llei de contractació pública, on hi ha una disfunció que és
complicada de combinar. És molt interessant saber què està
fent la conselleria; vostè ha apuntat una sèrie de mesures per
tal d’intentar pal·liar aquesta situació; n’ha apuntades algunes
però també ha comentat que en comentaria o que ens
n’explicaria a la segona intervenció, és a dir, crec que seria
interessant saber quines són. També... li volia demanar si
aquesta situació que vivim a la Conselleria de Salut de les Illes
Balears es repeteix a altres administracions, a altres
conselleries de salut de la resta de l’Estat o si estam davant
d’un problema només de les Illes Balears.

També agraesc sentir que esperam millores en els propers
informes; crec que això és positiu i crec que la conselleria ha
pres mesures per pal·liar..., no sé si es podrà acabar amb
aquesta situació, perquè pel que apunten és un problema
estructural, però sí que és un deure de l’administració, en
aquest cas de la Conselleria de Salut, d’intentar pal·liar
aquesta situació i pareix que anam per aquest camí.

Hi ha una cosa que em crida l’atenció; en part per la
intervenció del Partit Popular i en part per la de vostè em qued
amb el fet que, a més retallades en salut, menys incidències a
l’informe de la Sindicatura de comptes. No ho sé, és a dir...,
aquest govern quan va entrar, clar, ha incrementat
pressupostàriament, ha incrementat l’aposta en salut; això
genera molt més moviment, unes polítiques molt més
positives i en defensa de la salut pública, i això pareix que pot
generar també incidències en el sentit del que estam discutint
avui. Per tant creim que també ha de quedar constància i s’ha
d’apuntar que si tenim un problema pressupostari que forma
part..., o el problema pressupostari ocasiona aquestes
disfuncions, crec que és de justícia apuntar que tenim un mal
finançament d’aquesta comunitat autònoma. Hauríem de
poder..., i crec que aquí Ciutadans, que és el partit que ha
demanat aquesta compareixença, té ara un moment bo per
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intentar pal·liar aquesta situació; Ciutadans és el partit de
todos somos iguales, i jo crec que a les Illes Balears tenim
claríssim que no estam ni a prop de la mitjana quant a
finançament en tot l’Estat. Per tant jo aquí sí que emplaçaria
Ciutadans a poder fer una passa i apuntar cap aquí en el futur.

També és curiós..., agraesc totes les explicacions que
s’estan donant, i és curiós, però, també, que Ciutadans avui
hagi demanat aquesta compareixença, sobretot amb
l’antecedent que té  recent de l’informe del Tribunal de
Comptes de la seva despesa com a partit polític . Clar,
Ciutadans gestiona poc, i on poc gestiona i com a partit
polític, que és allà on té la responsabilitat, ja tenim avui un
primer cas que el Partit Popular ha posat damunt la taula, que
és aquest informe del Tribunal de Comptes. No ho sé, és a dir,
crec que això xoca un poc amb aquest..., el contrast xoca molt
avui, sol·licitar aquesta compareixença quan està Ciutadans
immers en un informe demolidor del Tribunal de Comptes.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara a El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí una vegada més, a vostè i a tot
l’equip que l’acompanya. La veritat és que m’hauria agradat
sentir les explicacions si no hagués estat només d’un any, allà
on compartiren les responsabilitats. El Sr. Serra, després, ha
fet uns aclariments bons per al Partit Popular, de quan ells
governaven aquells anys i estic segura que a la resposta vostè
donarà unes altres dades que no els seran tan bones. Què vull
dir amb això? Irregularitats d’aquest tipus i sobretot a ib-salut
són reincidents i són les més notables, o les que hi fan més
incidència des de la Sindicatura.

Ha dit que la Llei de contractes no està pensada per al món
sanitari. La Llei de contractes nova ajuda, o millorarà una part,
però cadascú s’ho mira des de la seva perspectiva,
evidentment, i la Llei de contractes i la nova per ventura
tampoc no és la més adequada per a petits municipis perquè
els genera una problemàtica a l’hora de contractació bestial,
cosa que per ventura fins ara no hi havia, per tant, evidentment
no ho fa bé per a tothom. Jo crec que les grans
administracions, és una llei que agradi o no agradi, s’ha
d’acomplir, quan ens convé ho fem i quan no ens convé no, per
tant, en això crec que hem de ser un poc seriosos i, si no
funciona, s’ha de demanar que canviï allà on no funciona, que
també crec que hem de ser rigorosos i s’ha de fer.

Vostè ha parlat molt de les despeses ocasionades per a
dotacions..., que no hi havia dotació pressupostària per fer
front a segons quin tipus de despesa, sobretot de
medicaments. Jo crec que també la Sindicatura té un altre
criteri que és el que més es critica en aquest cas i és el tema
que no se segueix el procediment legal establert a l’hora de la

normativa de la contractació, tant personal, subministres,
prestació de serveis. I jo crec que sí, que ara ens podem passar
la pilota uns amb els altres, vostès i el Partit Popular perquè
són els que han estat al cap davant d’aquestes conselleries. Ara
també el Sr. Ferrà ja parla d’incompliment de Ciutadans. 

Jo crec que sí que és cert que és complicat, és cert que hi
ha una inèrcia d’una roda molt grossa en salut. Sí que és cert
que miren les prioritats, sobretot d’ajudar els pacients perquè
evidentment és el que ha de fer, però sí que també és cert que
hi ha una sèrie d’incompliments reiterats, que estan avisats des
de la Sindicatura i que existeix una normativa i s’ha
d’acomplir. I crec que és molt important fer una diagnosi,
analitzar exactament allà on es repeteix i que no torni passar
que el síndic diu que no està en condicions d’emetre una
opinió respecte a ib-salut, atesos les limitacions i
incompliments en matèria de contractació des de l’any 2002.
Jo crec que això no es pot consentir i el que hem de fer és fer
les passes oportunes i que els propers informes vegin i
estiguin dins les seves conclusions, que sí que s’han fet les
passes i dins aquests 240 milions d’euros si s’han de
contractar unes persones que analitzin exactament el que diu
l’informe de la Sindicatura i s’han de fer les passes per
resoldre-ho, tant és la veritat 2 milions més o 2 milions
menys, i resoldre el problema al màxim possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I donar la benvinguda a la consellera
i agrair les seves explicacions. Jo sincerament no tinc
preguntes a fer ara, només un parell de reflexions i breument.

És cert que la Sindicatura de Comptes acostuma a trobar
incidències a totes les institucions, jo també form part de la
Comissió d’Hisenda i quan vénen a explicar-nos els seus
informes, és reiterat les incidències que troben a les diferents
institucions. I sempre fa les mateixes recomanacions any rera
any, que és molt curiós, perquè cada any diuen el mateix.
Llavors jo crec que davant aquestes contínues incidències,
convendria demanar-se per què passa sempre, què passa que
any rera any ens trobam amb el mateix. 

Vostè ha apuntat que la Llei de contractes no està pensada
per al sector sanitari, i també ho ha acaba d’apuntar la diputada
d’El Pi. Clar que jo me deman llavors quin és el comú
denominador en aquestes contínues incidències, bàsicament
per provar d’esclarir una mica i provar de trobar una solució.
Una de les recomanacions de la Sindicatura i  vostè ho ha
comentat, és ajustar el pressupost a les necessitats reals de
despesa, bo de dir, molt bo de dir. Però, és clar, jo crec que
una manca de finançament no ajuda gaire a poder fer aquests
ajustaments i a més amb el que vostè comentava, parlam de la
salut públic, és a dir, no podem obviar, no podem deixar
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d’atendre la nostra ciutadania. Però bé, la forma del
finançament és aquella pedra amb la qual contínuament ens
trobam. És evident que és necessari aquest punt de control i
transparència i estic segura que vostè està absolutament
d’acord amb aquesta premissa.

Bé, jo només volia dir-li que des de MÉS per Menorca
l’encoratjam a millorar totes aquestes qüestions, partint del
benentès que és la intenció de la seva conselleria millorar i
que aquests informes cada any siguin més positius, més clars,
més evidents, més transparents. És per al bé d’aquest Govern,
però sobretot és per al bé de la nostra ciutadania.

Simplement era açò. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Donar una vegada més en aquesta
comissió la benvinguda i al seu equip que l’acompanya avui
capvespre. Jo crec que és important saber per què som aquí
avui capvespre i açò jo ho vaig dir  en el moment que es va
aprovar per aquesta comissió acordar que vostè comparegués
avui per retre comptes, d’aquesta sol·licitud que venia del
Grup Parlamentari Mixt, concretament de Ciudadanos, que
efectivament es referia a l’informe de la Sindicatura de
Comptes del 2015, vostè ha explicat perfectament la dada
objectiva de què vostè va prendre possessió com a consellera
i com a màxima responsable de la Conselleria de Salut el 2 de
juliol del 2015. Per tant, com que l’informe no discrimina per
mesos, és un informe global, anual que es refereix a set mesos
de gestió de l’anterior equip de govern del Partit Popular i a
cinc mesos restants que li pertanyen a vostè.

Clar, a mi el que em crida l’atenció i en aquell moment
també ja ho vaig dir, és que la Sra. Ballester demana al final de
la seva intervenció si “se han depurado responsabilidades”,
per una banda, y si “en el 2016 se han seguido haciendo”
doncs aquestes incidències diguéssim que va anar detectant la
Sindicatura de Comptes. Realment jo crec que tots hem de ser
prou rigorosos amb la feina que fem, perquè així s’exigeix a
la consellera quan compareix aquí i si realment volíem saber
el 2016 quines accions s’han fet, crec que s’havia d’haver
demanat la compareixença en aquest sentit.

Aclarit aquest punt que ja s’havia fet com dic a l’anterior
comissió on s’havia tractat aquest tema, és cert que hi ha
irregularitats que són reiteratives, que no només són d’aquesta
conselleria sinó de moltes altres, però és cert també que açò
és la feina de la Sindicatura de Comptes, posar de relleu
aquestes irregularitats, aquest control i esmenar aquestes
possibles incorreccions que hi pugui haver. I jo crec que en
qualsevol moment hi ha hagut absoluta predisposició per part
de la consellera, com ens ha explicat, d’aclarir aquestes
irregularitats. En qualsevol cas, moltes vingudes de manera
sobrevinguda, és a dir, per molta planificació que hi hagi,

estam a una àrea de gestió i de servei que òbviament ha de fer
front a totes aquestes imprevisions i açò suposa haver de
prendre decisions que de vegades no s’ajusten a aquesta
formalitat estricta que exigeix la Sindicatura de Comptes. 

Ha posat exemples, com aquests medicaments, ha fet
esment específic del medicament de l’hepatitis C, o
d’aquestes malalties rares, un tractament econòmicament
elevat per a aquests cinc pacients que l’han hagut de menester.
I ha fet també esment que normalment hi ha aquestes faltes de
previsió dins els pressuposts, tant dels nous fàrmacs, com de
les noves tècniques. Però jo crec que també hem de posar el
focus, que també l’ha posat la consellera, en la contractació de
personal. Crec que realment, bé, el personal és imprescindible
per fer la diagnosi que s’ha de fer als pacients per després
poder decidir quins fàrmacs s’han d’aplicar.

I és clar, ens sorprèn també que el Sr. Serra tregui pit de
segons quina gestió quan recordarem el pas del govern del Sr.
Bauzá per aquesta comunitat per l’acomiadament de 1.500
professionals sanitaris, amb la qual cosa la priorització de la
seva política sanitària ja veiem quina era, reduir el personal, i
aquí agafant una mica el que deia el Sr. Ferrà, idò
possiblement, és clar, com menys moviment fem al
pressupost possiblement menys possibilitat d’incidències
podrà trobar la Sindicatura de Comptes, en aquest sentit, no?

Podem ha dit que li preocupaven aquestes incidències
també que es detectaven, òbviament jo crec que preocupen a
tothom i preocupen a la consellera com així ho ha manifestat
i a tot el Govern.

Crec que la consellera ha fet una reflexió important, ha dit
bé, la primera recomanació seria elaborar un pressupost ideal
inicialment, un pressupost que sigui suficient i ajustat i que
tengui un equilibri correcte entre ingressos i despeses, però
ja hem vist que en la seva conselleria aquests imprevists de
vegades són d’una quantia molt elevada i que, per tant,
desquadren aquest pressupost ideal inicial que se’ns demanaria
fer.

Per donar compliment a totes aquestes recomanacions,
quins són els objectius que es marca la conselleria? Ens ha dit
-jo crec que és clau- la bona planificació i aquesta bona
planificació també l’ha vinguda a reclamar la Sra. Sureda en la
seva intervenció, planifiquem bé, vegem on som i..., jo crec
que açò és imprescindible fer-ho, el que passa és que no és
fàcil i crec que en aquests tres anys de gestió quasi que du la
consellera ha demostrat que les passes que s’han anat fent han
estat positives i han donat rendiments.

I voldria posar de manifest aquí dues notícies que han
sortit recentment: la primera, “Balears supera en 32 euros la
mitjana de despesa sanitària per habitant”. Açò és una gran
notícia que efectivament posa de manifest que es gestionen bé
els doblers en aquesta conselleria i que repercuteix
directament en la població en el seu benefici, i bé, fins i tot
tenint en compte que al 2016 no es va ingressar ja la taxa que
es cobrava per l’emissió de la targeta sanitària, que s’han posat
en marxa els serveis de radioteràpia, bé, una sèrie d’inversions
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que així i tot fan que... i de manca d’ingressos, per una altra
banda, però que fan que els ciutadans de les Illes Balears
estiguem damunt de la mitjana espanyola quant a inversió
sanitària que es fa per habitant.

I una altra bona notícia a la qual també s’ha fet esment per
alguns portaveus que m’han precedit: “el pacte redueix el
deute d’ib-salut en un 64% malgrat incrementam la despesa.”
Crec que açò és una altra gran notícia que posa de manifest
que... igual no hem corregit totes les irregularitats de la
Sindicatura de Comptes, però que es fa una molt bona gestió
dels doblers públics en la seva àrea. Diu: “El pacto ha
logrado reducir la deuda del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, ib-salut, en un 64% durante esta legislatura, de
los 132,5 millones de pasivo que se encontraron a su
llegada al Consolat se ha pasado a los 47,8 con los que se
cerró 2017. En total 85 millones menos de deuda a pesar de
que el gasto total en el departamento ha aumentado en 209
millones en los últimos 3 años”, més d’un 16%. 

Crec que açò podria resumir qualsevol... bé, la gestió
econòmica que es fa a la seva conselleria.

També s’ha posat aquí de manifest el pagament a
proveïdors, idò també recull aquesta notícia que “tras unos
comienzos difíciles el pacte ha conseguido atajar el retraso
en los pagos de las facturas y cerró febrero con un mínimo
histórico de 12,79 dies muy por debajo del plazo máximo
legal de 30 dies.”

Crec que... bé, si la Sindicatura també es dediqués a posar
de relleu aquests bons resultats idò igual no hagués estat ni tan
sols necessària aquesta compareixença.

Per acabar també vull fer una mica d’esment a Ciudadanos,
de l’oportunitat d’aquesta compareixença. Ja ho he dit abans,
igual no està ben formulada per la informació que se’n volia
extreure, i em sap greu sentir que... bé, que es digui que no hi
ha transparència, que se le cae el pelo si fos una empresa
privada porque aquí nunca pasa nada i , és clar, després -
com ja ha avançat el Sr. Ferrà- tenim notícies com que el
Tribunal de Cuentas ve irregularidades en las cuentas de
Ciudadanos quan en principi Ciudadanos encara no ha
gestionat dins un govern una macro àrea com podria ser la seva
conselleria i... i realment idò ni tan sols sap dur els seus
mateixos comptes, i crec que se’ls va posar prou vermells
quant als comptes anuals que va presentar Ciudadanos a l’any
2015, que no computaven 678.000 euros cobrats del
Parlament de Catalunya, 220 del Ministeri de l’Interior, 145
de la Generalitat Valenciana, bé... podríem... no és l’objecte
tampoc d’aquesta conselleria amb la qual cosa, abans que el
president em digui que no és objecte, idò desistiré de llegir la
notícia. Però els ho recoman que és un exercici saludable a
efectes de ser tots una mica més honests i de fer realment la
feina que ens pertoca com a diputats.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Correspon ara contestar a la
consellera de Salut.

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

Gràcies, president. Crec que, seriosament els ho dic, intent
anotar qualsevol suggeriment o pregunta que em fan i per
suposat si tenc la resposta la us don i si no la sé idò també els
ho dic i si és necessari cercar-la idò la cercam.

Me gustaría, Sra. Ballester, empezar por alguna parte
para poder tranquilizar de alguna manera un poco por... -
como decía la diputada Camps- es decir, no nos podemos
comparar para nada a una empresa privada, y luego he
intentado explicarlo al inicio de la presentación, el porqué
esta conselleria  es diferente, todas somos diferentes, los
municipios son diferentes, todos somos distintos, pero creo
que somos los únicos en el Govern que no tenemos una
actividad establecida que podamos predecir con antelación,
y eso dificulta mucho la gestión del día a día.

Entonces, ¿cómo funcionamos? Claro que a mí me
sorprenden algunas de las afirmaciones, que las vamos a
revisar, por supuesto, porque, por ejemplo, el mobiliario,
los bienes inmuebles están clarísimos los que se
transfirieron en el momento en las transferencias a la
comunidad autónoma y yo no sé, yo creo que Patrimonio
tiene constancia de lo que nos pertenece, de lo que nos han
cedido, de lo que existe, pero con toda claridad.

Otra cosa es que hay veces, que no sé si es que no hemos
aportado, no se ha aportado la documentación en su
momento necesaria en el momento que esto, pero hasta el
mobiliario que está obsoleto en Son Dureta, alguna cama
vieja... estaba inventariado, es decir, sabemos todo cuanto
material entra en un centro sanitario, tiene un número de
inventario y está  inventariado, absolutamente todo, en
cualquier centro.

Bueno, después, el tema de la Sindicatura de Cuentas,
es verdad, o sea se hace con la legislación en la mano y la
ley está para cumplirse y esto es una realidad, es una
realidad, que sean complicados los procedimientos con la
Ley de contratos, incluso la nueva, para diferentes
administraciones no lo digo yo, es que yo hoy he estado con
juristas de la salud y digo “¿y si os damos un año sabático
y hacéis una ley de contratación sanitaria en el sector
público?”, porque nos facilitaría mucho las cosas.

Después, el Sr. Serra ha apuntado algunas de las cosas
que se han ido sucediendo, por ejemplo, el tema del
reconocimiento de deuda es desde el 2014, no existía antes,
no existía, se pagaba y ya está, o no se pagaba y se dejaba
a deber. El procedimiento del reconocimiento de deuda es
un acuerdo entre Abogacía e Intervención que remite al
Consell Consultiu el expediente para declararlo nulo de
oficio..., bueno, una serie de trámites que tenemos que
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hacer para poder pagar la factura, ¿no?, porque no existe
contrato. Pero no es una... a ver, es algo, es un
procedimiento que está permitido por la ley, lo que pasa es
que lo que nos dice la Sindicatura es “procuren que no sea
habitual”, vale, “procuren que no sea habitual”. 

Claro, yo ahora les hago la pregunta y las hago la
pregunta a todos, els faig a tots la pregunta. Ara ens situam
a l’any 2015, i jo no hi era, en el primer moment, però surten
uns fàrmacs d’hepatits C; el ministeri diu que farà..., primer
diu que donarà un préstec a les comunitats autònomes per
pagar aquests fàrmacs; després diu: “bé, potser no puc donar
el préstec però no computarà deute”; al final va acabar
computant deute. Però en qualsevol cas vostès imaginin que
tenen ics pacients, milers de pacients que es poden beneficiar
d’un tractament que només els cura una malaltia. L’any 2015
aproximadament va costar 35 milions d’euros; ¿l’haguessin
comprat? Sra. Ballester, yo se lo pregunto directamente -no
sé si lo puedo hacer-, ¿usted hubiera comprado estos
fármacos para la hepatitis? Yo creo que todos aquí en esta
sala diríamos que sí, a ver quien es el que se atreve a decir,
ante una indicación médica, que no compra el medicamento.
Pues ese tratamiento invirtió 35 millones de euros. Se lo
encontró el PP pero me da igual, es decir, te encuentras con
una situación de aprobación de un medicamento que salva
la vida a un montón de gente; pues lo compras; ¿y cómo lo
puedes comprar si no tienes crédito?, es que no te queda
otra, o sea lo tienes que adquirir  de alguna manera.
Entonces nos remitimos a este procedimiento.

Y luego el Sr. Serra decía también la fiscalización
previa. Bé, ens condemna la vida a tots, és a dir, ens alenteix
moltíssim, moltíssim, moltíssim. Crec que som l’única
comunitat autònoma que tenim fiscalització prèvia; això fa que
tot s’alenteixi, s’alenteixi, s’alenteixi, però és un procediment
absolutament garantista, garantista. Jo, ja ho he dit, si he de
seure amb un interventor a cada costat idò sec amb un
interventor a cada costat. Ara, també s’han de prendre
decisions, i pensin que tenim diferències amb altres
administracions, i és que aquestes decisions poden salvar la
vida de les persones o no, i això jo  crec que poques
administracions ho poden dir, amb tots els meus respectes;
vull dir que no dic que siguem millors, és que és diferent, és
que l’activitat que tenim entre mans és la salut de les persones
i això és molt important.

Y el control del gasto se hace con transparencia, los
contratos, todos los contratos, todos los presupuestos de la
comunidad autónoma del Govern de les Illes Balears están
en la web del Govern; está todo: lo que se gasta, cuánto se
gasta, cuánto se invierte, cómo se gasta, quién lo gasta, en
qué se gasta. Y de salud está todo, también, de Atención
Primaria, hospitalaria, de formación, de programas..., de
todo. Claro que lo sabemos, está absolutamente previsto lo
que es previsible, y afortunadamente la mayoría es
previsible, la mayoría es previsible. Control del gasto,
exhaustivo, día a día, o sea, es que, vamos, si usted viene y
están con nosotros un poco en nuestras unidades de gestión
económica, me da igual, de cualquier centro, hospital,
primaria o cualquier hospital, o del Servicio de Salud es

donde uno alucina más por el volumen que hay, pues la
verdad es que verá que está absolutamente todo
controlado, es que no hay un solo  euro que no esté
controlado. Las cuentas son públicas.

Pero también les decía que contratamos más, el Servicio
de Salud contrata más que todo el resto de la comunidad
autónoma. Entonces es normal que tengamos más
incidencias, es normal, más incidencias y sobre todo
teniendo una normativa que no es sencilla de cumplir. 

Claro, me decía ¿cuánto queda por pagar? Se lo he
comentado antes: en reconocimiento de deuda en esa
situación que cuando nos incorporamos nos encontramos,
yo, vamos, es que por eso me verán criticar poco, digo la
situación cuál era, pero me oirán criticar poco y mucho
menos a las personas, pero estoy segura que los gestores
de ese momento estaban tremendamente preocupados por
la situación, porque tenían 250 millones de euros en
reconocimiento de deuda y ellos mismos pedían, con una
carta que no es pública pero que sí que tenemos, decían que
necesitaban 150 millones para acabar el año porque veían
que no acababan. Hombre, ya les digo que a nosotros
también nos pasa, no tanto. O sea, ¿en qué punto estamos
ahora?, pues de estos 250 en 2017 redujimos a 45; reducir
a 45 implica iniciar expediente de contratación de cada uno
de los productos que se han comprado sin contrato regular,
por lo tanto requiere tiempo y lo dijimos desde el primer
momento, también. Es otra de las cosas que yo creo que...
no sé si lo he dicho aquí en esta sala, públicamente, pero ho
he dit en altres fòrums i en altres moments, aquesta situació,
regularitzar tota la situació i deixar com a mínim, o sigui en
situacions excepcionals, el tema del reconeixement de deute,
idò ens pot dur tres, quatre anys, no?, perquè el volum és molt,
molt gran. Llavors aquesta és la situació. Factures falses, cap.

Después también decía casos concretos de
complementos de coordinaciones y tal. Yo, ya le digo,
nosotros coordinadores de comunicación del hospital no
hemos contratado a nadie, que a mi no me consta; si fue así
pues seguro que ya no está, y si es reconocido seguro que
esta persona ya no está. Y también he de decirle que hay
veces en que se tienen que pagar complementos o se pagan
complementos, que son 16.000 trabajadores, que hay
errores que se producen de manera..., pues eso, porque se
produce un error, a veces de manera sistemática -pagar un
complemento que no le corresponde a alguien aquella
persona lo va cobrando y luego, al cabo del tiempo,
evidentemente lo tiene que devolver-, y como he dicho en
muchas ocasiones necesitamos unos sistemas de
información lo suficientemente potentes que nos reporten
toda esta información para nosotros poder poner medidas.
Ahora, vamos, yo me atrevería a decir que hoy no hay nadie
contratado irregularmente ni se paga un solo complemento
de manera irregular, porque tengo que confiar en todas las
personas que están gestionando, y confío , en estos
momentos. Entonces evidentemente si ha habido algo
irregular se ha resuelto, esto se lo puedo garantizar, en el
momento en el que hemos sido conscientes.
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Bueno, continúo. Sr. Serra, bé, ja li ho comentava, el tema
de la fiscalització prèvia està bé però costa molt. En relació
amb la central de compres, la central de compres..., nosaltres
vàrem deixar el projecte de la central de compres l’any 2011;
durant quatre anys pràcticament no es comprava; hi ha qualque
procediment negociat de qualque medicament exclusiu, ja
està. Clar, en el moment en què ens vàrem incorporar, com
que per fortuna quedava qualque cosa, o sigui no..., vàrem
poder continuar fent feina i fer realment els acords marc. Jo
els ho dic: si ho imaginen per estalviar 8 milions d’euros
tampoc no es fa de la nit al dia, per tant aquestes són les
mesures -que crec que hem de donar tranquil·litat i han de
tenir vostès la tranquil·litat- que estam posant en marxa, i que
estam fent, i jo no critic ningú sinó tot al contrari, intent
explicar què estam fent per millorar aquesta situació, i la
central de compres és una bona aposta, i feim molta feina amb
Intervenció i amb Advocacia perquè ens deixin flexibilitzar el
procediment, els acords marc al màxim, derivats després en
procediments negociats, per poder flexibilitzar tota aquesta
contractació, perquè clar, tot el tema de medicaments
exclusius és una partida pressupostària molt, molt, molt
elevada, i és d’aquí on ve la major part de reconeixements de
deute.

Un altre exemple: les ambulàncies. Les ambulàncies vàrem
trobar que havíem d’adjudicar el contracte de les ambulàncies;
hi va haver recursos, tal i tal; vàrem preparar un contracte per
contractar les ambulàncies. La mateixa empresa que tenia el
servei va posar tres recursos al nostre procediment de
contractació, al contracte que nosaltres proposàvem, fins que
el jutge els va dir “ja basta, s’estan passant”; per què?, perquè
mentre es posen recursos aquella empresa continua donant el
servei. Jo, no ho sé, si hem d’explicar un poc més per què hem
internalitzat el servei de transport urgent jo crec que ha quedat
molt clar, i també és una fita molt important que ha aconseguit
el Servei de Salut amb moltíssima feina darrere, més d’un any
i mig de feina molt intensa, perquè després també hem de dir
que a Salut, quan aconseguim posar una cosa en marxa, pareix
que no costa, però els assegur que costa moltíssim. Per
exemple això va a reconeixement de deute, perquè ja no tenim
contracte, estam fora contracte, però no podem deixar de
prestar aquest servei essencial, per exemple de les
ambulàncies, transport sanitari urgent, l’hem de continuar
prestant, és que no el podem deixar de prestar, i l’hem de
continuar prestant fins que tenguem un contracte nou
adjudicat, i si l’empresa recorre doncs passa a aquesta situació
de reconeixement de deute, que són aquests casos
excepcionals, però clar, els casos excepcionals si s’ajunten
molts de casos excepcionals al final acaben sent prou casos.

A veure, pressupost i la despesa. La Sra. Camps ha fet
referència precisament a unes diapositives que jo duia que la
reducció del deute en el període 2015-2017, dos anys, parlam
en dos anys, s’ha rebaixat el deute en 85 milions d’euros. Això
és hisenda, això és precisament la comissió que parlàvem que
va presentar la consellera Cladera. Després, la despesa s’ha
incrementat en 209 milions d’euros en dos anys. Evidentment
voldríem... si tenguéssim aquest finançament que es mereix
aquesta comunitat autònoma podríem destinar molt més, si
tenguéssim aquests 250 milions d’euros que el Sr. Montoro

ha decidit retenir-nos ara d’aquesta manera tenint en compte,
no sé si ara faig un atreviment, però tenint en compte que
tenim el 40% del pressupost de la comunitat, doncs, tal vegada
ens tocaven 120 milions d’euros i amb 120 milions d’euros,
doncs, podríem tenir més facilitat, perquè llavors tendríem
crèdit per pagar tots aquests imprevistos tendríem crèdit.

Vostè després, Sr. Serra, ha fet referència a una cosa que
m’ha deixat un poc espantada que és la transferència a
empreses públiques. La transferència a empreses públiques, a
veure, crec que nosaltres, no sé les dades que ha presentat
Hisenda, però crec recordar un document que ens va passar la
consellera Cladera que estàvem en un 98% d’execució, som
la conselleria que més executa, n’hi ha d’altres que tal vegada
han tengut més dificultats, què és el que passa, pot haver-hi
qualque cosa i el que hi ha hagut és més per part de les altres
direccions generals de projectes o programes o fons que no
s’han pogut invertir per terminis o pel que passa. En el nostre
cas hem passat poquíssim, jo no sé si són 60 o 80.000 euros
a l’IDISBA per fer una sèrie de projectes, el projecte de
l’Observatori de Desigualats, etc., que no es va utilitzar tot
aquest crèdit, i s’ha posat per continuar avançant, perquè no va
ser necessària la despesa a l’any 2017, però tota la resta està
més que gastat. De fet si Hisenda té clar que... si Hisenda vol
gastar sap perfectament la porta que ha de tocar, és a dir, que
no... amb això sempre tenen les portes obertes. Avui mateix la
conselleria ja em demanava si teníem, bé, possibilitat de més
inversions i nosaltres sempre en tenim perquè malauradament
no podem arribar al cent per cent.

Com deia la Sra. Maicas, sí que és cert que sí ens
entristeix prou que polítiques que vol fer aquesta comunitat
autònoma es vegin fermades per polítiques de l’Estat que no
ens deixen estalviar. Jo avui li he dit en ple... avui?, ahir?, li
vaig dir en ple al Sr. Serra, malauradament cada subvenció,
cada dret que intentam recuperar per als ciutadans és
recorregut per l’Estat. Per tant, no sé si és una política de
persecució que realment no creuen en la sanitat pública i no
volen invertir el que correspon, i a mi m’entristeix moltíssim
i m’entristeix, i és que els ho he de dir així, que la despesa
sanitària baixi un 5,8%, és que era un 6 a l’any passat, ja no
arribàvem a la mitjana europea, però és que es rebaixa un 5,8
a mi, de veritat, em dol, o sigui, entre  moltes altres coses
perquè sé què significa per als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.

Em comentava què passa amb altres conselleries d’altres
comunitats autònomes, doncs, ja els ho deia, Navarra i País
Basc, que probablement són les dues comunitats, i alguna més,
que estan finançades, que estan correctament finançades,
doncs, acaben l’any aproximadament bé, vull dir, clar, acabar
amb 1 milió d’euros no és el mateix que acabar amb 50, amb
40 o amb 70 de deute, però evidentment on hi ha més inversió
en salut al final millor van aquelles comunitats  autònomes,
més drets tenen els ciutadans.

També hem de dir que en això tenim moltíssima eficiència
perquè també és un discussió que podríem tenir a nivell
nacional, a veure si aquells que tenen més finançament millors
resultats tenen en salut. No sempre és així, però sí que és cert
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que hem de tenir el finançament just, nosaltres no volem més
finançament del que ens correspon, del que li correspon i
necessiten els ciutadans.

Sra. Sureda, esper haver-la convençut un poc més que
estiguin tranquils, que és un tema que s’anirà arreglant amb el
temps, que hem posat mesures, que el tema de la compra de
tecnologia amb la comissió d’avaluació de tecnologia, la
comissió farmacoterapèutica, la central de compres, els
contractes de gestió de cada centre, l’increment de la inversió,
tot això fa que a poc a poc puguem millorar to t aquest
procediment. Està clar que si fos senzill no estaríem així des
de l’any 2002, però li puc assegurar que s’han fet molts
d’esforços i crec que en dos anys, en dos exercicis complets,
que fins i tot el 2015 no és tot nostre, doncs, hem pogut
aconseguir importants millores.

Bé, dir que també és vera que hem disminuït el... hem
pogut reduir el deute i també el període mitjà de pagament,
com deia, perquè jo fins i tot m’he quedat sorpresa avui els he
de dir que el mes de febrer de 2018 el període mitjà del
pagament de l’ib-salut era de 15 dies, quan a l’any 2006, he
mirat el 2006 per dir un any que fos tot nostre, era de 98 dies.
És a dir, nosaltres, que ja som nosaltres eh!, teníem 98 dies
l’any 2016 i ara tenim quinze dies de mitjana de pagament, per
tant, i dotze dies la comunitat autònoma. Per tant, crec que
l’esforç que es fa en tots els sentit amb moltíssima
col·laboració per la Conselleria d’Hisenda, també s’ha dir,
moltíssima coordinació, moltes reunions, molts d’esforços,
no sé si nosaltres vivim més a la Conselleria d’Hisenda o
Hisenda viu més a la Conselleria de Salut, però dedicam
molta, molta part del nostre temps a tractar de millorar el
finançament d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, comentarle al
diputado de MÉS que no entiende por qué Ciudadanos pide
esta comparecencia pidiendo la rendición de cuentas sobre un
informe de la Sindicatura de Cuentas demoledor, que atiende
a irregularidades, falta de control y de ilegalidades en la
contratación del personal. Pues bueno, comentarle que con
esta pregunta de MÉS responde al por qué sigue todo igual año
tras año.

Bueno, comentarle a la consellera que a mí me parece,
consellera, que usted, me parece, ¡eh!, que usted no se ha leído
el informe de la Sindicatura de Cuentas porque, ya en el punto
3, hay 15 puntos, ya en el punto 3, o en el punto 2, el segundo,
pone muy claramente que el servei de... es que yo hago esta
comparecencia no por cosas que yo haya investigado o
inventado, yo hago esta comparecencia porque la Sindicatura

de Cuentas hace una serie de apercibimientos muy claros, muy
concretos, y a mí, yo le hago esta comparecencia pues para
que me explique si cada uno de los puntos ya se ha solventado,
porque es el tercer año que están ustedes gobernando para
solventar y solucionar los asuntos, y sobre todo que me
explique qué se ha hecho con este respecto. Es que me ha... no
sé, ha hablado de ambulancias, se ha ido cuando le hablamos
de... bueno, entonces, yo le digo el punto 2, “el Servicio de
Salud no dispone de un inventario completo debidamente
valorado de los bienes y los derechos de los cuales es titular
el Servicio de Salud, ni siquiera de los que no es titular, que
permita un control y la buena gestión de los elementos que lo
integran”, eso es el punto 2. Pero es que en el punto 3, a
continuación, se refiere a los contratos para adquirir alta
tecnología y equipamiento para el Hospital de Son Espases, la
Sindicatura no dispone de un solo dato  necesario para
determinar los valores... es decir, lo que le está diciendo la
Sindicatura en los 12 puntos es que no tienen datos, es que esa
falta de transparencia, esa falta de transparencia es la que
impide que pueda gestionar bien el ib-salut, porque si no hay
datos, si no hay facturas, si no está en la contabilidad cómo,
dónde..., ¿cómo se puede buscar la eficiencia?, si no sabemos
ni lo que gastamos ni dónde.

Por lo..., está claro que hay otras muchas cosas, sí que hay
factura y sí que hay contabilidad, por supuesto, pero es que la
Sindicatura de Cuentas justamente va a donde no se están
cumpliendo las normativas para poder hacer una buena gestión
y es... todos los puntos que le he comentado han sido los
puntos que me hubiera gustado que en veinte minutos, porque
le he comentado cosas muy concretas, que en veinte minutos
se hubieran solventado y ya está, y punto, nos hubiera dejado
claro qué se está haciendo y ya está.

También comentar que no me ha contestado en cuanto a la
contratación de personal porque..., no me ha contestado si
efectivamente la conselleria, una vez detectadas estas
irregularidades que dice la Sindicatura de Cuentas, en cuanto
a cobros de complementos o de retribuciones que no están
justificadas, o respecto a cobros diferentes por un mismo
complemento para algunos trabajadores, ya que lo pone la
Sindicatura de Cuentas y, por lo tanto, estamos dentro de un
sistema de evaluación para mejorar la calidad, si de esto se ha
hecho un seguimiento y se sabe lo que ha pasado. Es que
únicamente le estoy pidiendo que nos explique si lo que ha
pasado y dice aquí la Sindicatura, pues ya se ha solventado.

Como lo que le comentaba que era lo que nos interesa
también, las irregularidades en el cobro de retribuciones
durante todo un año o trece meses, dice la Sindicatura; durante
esa serie de facultativos interinos, unos cuantos específicos
que han cobrado un complemento y no existe una
documentación justificativa; sobre esos trabajadores que
cobran importes diferentes de los demás haciendo lo mismo;
sobre ese cobro simultáneo de dos actividades donde sólo se
podía realizar una.

Es que, fíjese que... estamos hablando de que la otra
actividad simultánea era de... estaba dentro del programa de
detección precoz del cáncer de mama. Yo quiero decir que si
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es durante..., si esa actividad se tenía que hacer cuando el
sanitario estaba haciendo guardia física de otra cosa, no
solamente está cobrando algo que no hace, sino que la calidad
asistencial se resiente porque el hospital dice que hace algo
que no está haciendo.

Es que todo se tiene que controlar, se tiene que evaluar y
se tiene que ver qué pasa.

Por lo tanto,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, hauria d’acabar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ya acabo. A mí me gustaría únicamente comentar a la
consellera, ya llevan ustedes tres años gobernando, por lo
tanto, me gustaría saber, si me pudiera contestar, si sí o si no:
consellera, ¿están inventariados todos los inmuebles de
titularidad propia, o no, y que se usan, así como solares y
otros activos y estimado el gasto que se necesita para su
mantenimiento, para que así sea recogido en los presupuestos?

Otra pregunta, y son dos más...

EL SR. PRESIDENT:

Y acabi, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. ¿Se han adoptado las medidas necesarias para que tanto
en el presupuesto como en la contabilidad se recojan todos
los movimientos que se realizan?

Y ya por último, si se han dado todas las garantías para que
toda la contratación sea tanto de material como de personal,
se ajuste a la legalidad.

Y le sigo diciendo: la Sindicatura de Cuentas en su punto
número 13 no habla de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ballester, acabi, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...esos gastos de contingencia en farmacia, por favor, que
siempre está hablando de los fármacos de vitamina..., de
hepatitis C. Aquí la Sindicatura de Cuentas no le está hablando
de esos gastos, le está diciendo que hay un uso recurrente para
gastos administrativos, pero no por contingencias de...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Sra. Ballester,...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...medicamentos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

... hem acabat el temps, gràcies. Correspon ara al Grup
Parlamentari Popular, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo estaria molt preocupat, Sra.
Consellera, perquè tant el Partit Socialista com MÉS per
Mallorca li acaben de donar la culpa de totes les
transgressions que denuncia la Sindicatura de Comptes perquè,
com que el Partit Popular no va fer absolutament res en la
legislatura en què hi va ser, idò resulta que vostè és la que s’ha
encarregat de fer totes les transgressions. Per tant, crec que
han arribat a una espiral... a una espiral de l’absurd en què ells
mateixos han acabat, idò, fonyant els peus realment perquè el
Partit Popular en la legislatura anterior va haver de seguir
mantenint els serveis sanitaris, va haver de seguir gestionant
i em remetré a l’informe de la Sindicatura de Comptes, una
altra vegada, que ja he dit a la primera intervenció, del 2013 i
2014 no hi ha observacions, i les observacions són del 2015.

I quina diferència hi ha al 2015 respecte del 2013 i 2014?
Idò que en el 2015 va governar una part el Partit Popular i una
part el Partit Socialista. La Sra. Camps ja ha diu que el Partit
Socialista va governar cinc mesos i el Partit Popular set
mesos, quan no ha considerat que hi ha uns mesos en què no
es pot fer cap tipus d’activitat de... de determinat tipus
d’operacions.

Però sense entrar en aquestes concrecions que només
serveixen per intentar posar-se una tireta, vull dir que el Partit
Popular va prendre mesures en l’anterior legislatura, que crec
que, perquè així ho ha dit el síndic de comptes, que el procés
va millorant progressivament, intentar que tots aquests
comptes i observacions siguin cada vegada inferiors i recalcar
que en l’informe de 20 de febrer de 2018 el síndic, a
Comissió d’Hisenda, va dir que “cal fer menció de les
limitacions de la present fiscalització” i que les més
significatives eren la informació de l’ib-salut tramesa a la
Sindicatura era incompleta, atès que no hi consten els
contractes que han formalitzat algunes gerències, en alguns
casos s’han detectat expedients duplicats i això és una funció
que es pot dur perfectament des de la conselleria. I aquestes
limitacions impedeixen afirmar que la informació que consta
a l’informe sigui completa i comprensiva de tota l’activitat
contractual de la comunitat autònoma durant els exercicis
fiscalitzats.

Hi ha molta feina a fer, jo l’anim que segueixi fent feina,
a millorar tot això amb unes mesures que ja es varen començar
en la legislatura anterior i que compleixi els mandats
parlamentaris per millorar entre tots els comptes d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem té
la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, no afegiré res més del que he
dit a la meva intervenció feta abans.

Simplement vull donar les gràcies a la consellera i al seu
equip per venir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. No faré ús del meu torn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi té
la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, vull agrair a la
consellera una altra vegada que hagi vingut a donar-nos les
explicacions. He de dir que de vegades sembla que mesclam
ous amb caragols, perquè que s’hagi reduït el deute, estam
d’enhorabona, molt bé, crec que és la línia que s’ha de seguir,
que hi ha molts d’imprevists  alguna vegada i sobretot en el
tema de salut amb els  nous medicaments o amb noves...
maquinària, etc., també és cert, però una cosa no lleva l’altra. 

La contractació, i segons l’informe hi ha contractació
irregular, i per tant, s’han de fer les passes adients perquè això
no torni a passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, simplement per
donar les gràcies a la consellera i a l’equip que l’acompanya
per les explicacions que ens han donat, igual és per la meva
deformació professional prèvia que per un moment he tingut
la sensació que era a un judici que... li fèiem un interrogatori
judicial. 

Entenc que bé, que... ha donat les explicacions que pertoca
a les sol·licituts d’aquesta informació que s’havia demanat i
res més, igualment encoratjar-la a seguir fent feina en el camí
en què ho fan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara correspon el temps de
contrarèplica a la consellera de Salut.

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

Gràcies, president. A veure, jo crec que hem de...,
començaré..., acabaré per on hem començat, no?

Hi ha tres causes per incomplir la normativa, per incomplir
la normativa no vol dir cometre irregularitats, sinó que és
utilitzar de manera inadequada un procediment, però en realitat
no podem dir que... podem tirar la casa per la finestra quasi,
quasi o ens han d’empresonar per com s’han fet les coses, no?

Aquest..., això, o sigui, aquestes tres causes són: una, no
tenir el pressupost suficient, si no tens el pressupost suficient
estàs obligat a comprar -estàs obligat a comprar- i  pots
incórrer en reconeixement de deute. Això, si no es té el
pressupost i..., jo he començat dient que la reducció de
pressupost va ser molt gran a l’anterior legislatura. Per tant,
si..., tal vegada és que no tens el pressupost ni per comprar
allò habitual. 

Llavors aquí és on s’ha fet moltíssima feina: el que sabem
que és una despesa que es farà, que es necessitarà,
evidentment és tot el que estam reconduint per deixar el
procediment de reconeixement de deute com a una cosa
extraordinària. Ara bé, si un equip de govern necessita 150
milions d’euros per acabar l’any el mes de març o el mes de
juny està avisant que li faltaran doblers per comprar allò nou,
per comprar allò sobrevingut i per comprar allò habitual,
m’explic?, no sé si m’explic, però aquest és un dels motius, no
tenir pressupost suficient. 

Una altra causa per incomplir és la necessitat de comprar
de manera urgent, que ja ho hem comentat, i per això li he
posat... le he puesto antes el ejemplo de las ambulancias. Es
un ejemplo; ¿por qué le pongo el e jemplo?, porque esta
situación, que parece poco frecuente, en un servicio de
salud que contrata tantísimo, se convierte en mucho más
frecuente de lo que parece: se acaba el contrato y cuando
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nosotros sacamos el nuevo contrato la empresa que lo tiene
adjudicado lo recurre, recurre el nuevo para que mientras
tanto ellos puedan seguir dando el servicio . Bueno, esto
parece una mala práctica pero estaba admitido en la ley.
Ahora parece que está un poco más perseguido, con la
nueva ley de contratos, pero en el caso de las ambulancias
hasta tres recursos puso la misma empresa. Entonces puede
parecer una situación puntual, pero cuando se contrata
tanto son muchos los recursos que ponen las empresas que
hoy tienen el servicio para seguir prestándolo, por si acaso
luego el nuevo contrato no se les adjudica a ellos.

Y la tercera causa es esta, preparar el concurso con
tiempo suficiente, pero esos recursos nos retardan. O sea,
no tener presupuesto, necesidad de compra urgente, y el
tema de los recursos.

Por esto he puesto estos ejemplos pero también porque
ir al detalle..., claro que se puede ir, o sea, se puede revisar
toda la contratación. También es cierto que no disponíamos
de contabilidad analítica, se había dejado perder bastante
la contabilidad analítica, y hemos ido recuperando, y para
nosotros es imprescindible. Tampoco tienen todas las
comunidades autónomas, pero nosotros sí que queremos
saber al detalle en qué gastamos cada uno de los euros, y
hemos ido recuperando todos estos sistemas de información
y la contabilidad analítica se ha ido recuperando, por lo
tanto es una mejora que nos permite tener mucho más claro
qué tenemos, qué nos falta, qué tenemos presupuestado, y
muchísimo más claro.

Y leído el informe y sí, lo he leído, nos habla de
incidencias y recomendaciones. No nos está diciendo que
sea una ilegalidad, lo que dice es que, jolín , un
procedimiento que debería ser..., pues eso, de vez en
cuando, lo están convirtiendo ustedes en casi norma, lo
están utilizando muy frecuentemente. 

El tema de la alta tecnología de Son Espases, las
facturas de los contratos están contabilizadas y se están
pagando mes a mes; la discrepancia que hay en el informe
tiene que ver con los criterios de inversión, son criterios
contables, no es que no exista..., o sea, el material se sabe
perfectamente el que se ha comprado, lo que hemos
pagado, lo que nos queda por pagar; lo que pasa es que
hay unas diferencias en cuanto a criterios contables de
inversión con la Sindicatura de..., bueno, que dice el
síndico, ¿no?, pero perfectamente controlado.

Y luego me dice que no pero yo se lo he dicho, o sea, en
cuanto a los contratos del personal, casos concretos, el
tema de Inca, no tengo conocimiento. O sea, cuando
nosotros llegamos o se cesó a esta persona o..., no está, en
estos momentos no está. ¿Qué quiere decir?, que cualquier
irregularidad que nosotros hemos detectado la hemos
subsanado. También le he dicho que si algún profesional
ha cobrado de manera improcedente un dinero,
evidentemente, es que estaríamos prevaricando si no le
dijéramos que lo devuelva, y así se ha hecho. Es decir, poco
a poco, si estas situaciones van apareciendo, porque han

ido apareciendo, pues se han ido resolviendo de la mejor
manera posible. Lo que no vamos a hacer es mantener
irregularidades ni en contratación, ni en pago de
complementos ni en nada de esto. También son 16.000
trabajadores, pero creo que está el SAP y están las nóminas
claramente identificadas, quiero decir que se pueden... tal.

Y luego el tema de los inmuebles, no sé, me lo volveré a
mirar pero está claro que los inmuebles están
inventariados, están transferidos algunos y no sé dónde
puede estar el..., sí, el concepto, que diga el síndico en este
caso, porque Patrimonio tiene..., nosotros lo tenemos claro,
Patrimonio lo tiene claro, tenemos documentos, las
escrituras... De hecho lo sabe la Sra. Sureda, o sea, para el
Hospital de Manacor uno de los problemas que tenemos es
que no coincidían los metros que estaban escriturados -
estas cosas pueden suceder-, los que había en la escritura
con los que tenía el ayuntamiento escriturados, y hay veces
que eso se convierte en una incidencia para el síndico, si
por la razón que sea llega a ello, y llegan... Entonces,
bueno, pues normalmente responde a estas cosas, quiero
decir.

Quiero decirles una vez más que creo que las soluciones
están sobre la mesa, seguirá habiendo procedimientos de
reconocimiento de deuda en menor medida, cada vez más
ajustados a la necesidad urgente, y mientras sigamos
aumentando, como aumenta este gobierno, la inversión en
salud pues lo que les pedimos... Yo en ningún caso le he
cuestionado la comparecencia -porque es que me hacen
responsable los comentarios que se hacen entre ustedes
también, entonces eso sí que ya es un poco más complicado-
yo en ningún caso he cuestionado ni esta ni ninguna
comparecencia, vendré aquí las veces que sean necesarias,
me parece totalmente lícito que quieran pedir un control al
Gobierno sobre un informe de la Sindicatura, y más cuando
es un informe que contiene una serie de recomendaciones,
pues a ver cómo está. Quiero decir que en este sentido,
totalmente de acuerdo, y estoy, como saben, a su
disposición. Lo que espero es seguir teniendo el apoyo
para poder mejorar la inversión en salud, no sólo en esta
comunidad autónoma sino también del Estado.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Acabat el debat, volem agrair la presència de la consellera
i del seu equip.

I, sense més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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