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ftGovematsauzá
obríexpedient
justaunasola

farmáciael 2Ol2
Enffe els anys 2OOB i 2010, durant el Pacte, s'iniciaren 60
procediments sancionadors a apotecaries. Al president
li han fet 11 inspeccions des de 1999 i no Ii han trobat res

PALMA Els apoteca.ris deixa¡en de
patir l'any passat l'angoixa
d'afrontar exledients sanciona-
dors en les irspeccions dels funci-
onaris de la Direcció Ceneral de
Farmicia, dependent del Govem.
En tot el 2012, just sbbrÍ erpedi-
mt a un establiment. Per conta,
els an¡,s en gu¿ el Pacte de llro-
grés governava de ple, enrre el
2008 i el 2O1O, se nbliriren 60.
Aleshorm, el conselle¡ de Salut
m el socialista Viceng Thomás,

molt críüc mb la incompatibilitat
de Bauá i Ia sera apotecaria.

Peró els números canten. I- my
pass¿t es reali ren 150 inspecci-
ons, segons les dades oficials ofe-
rides pel Govem, i tm sols en u¡
cas es ra Íoba¡ motiu per empa-
perar I'apotecari.
Aixó contr-asta amb el 2008,

amb Thomás al capdalan¡ quan
es dugueren a teme 146 inspecci-
ons i s'i¡jciaren 39 procedimens
sancionadors, després que els

f,mcionaris t¡obassin irregulari-
tats en els establiments.

El 2OO9 hi n haver 15O inspecci-
ons i s'obriren 15 expedients sm-
cionadors. El 2010 foren 182 les vi-
sites des ñ:¡rciomis a apotecaries
i s'iniciaren 6 procedimmts.
I-ra diputat \4ceng Thomás,

que ha exigit i aconseguit la docu-
mentacjó ofici2l que ü ha remés el
ütula-r actu¿.], M¿rtí Sallsa]oni,
mostra "estrmyesa" pü aquesta
caiguda en piGt de l'inici dtxpe-

les puces. Cal tenir present que la
doblmda que paga el Consolat als

apotecaris per les receptes no I'en-
n-ega botiga per botiga i rinrJu per
tiniar, siró que ho la en conjmt al
Col legi de Famacéutic, que és

qü després reparteix els céntims.
Bauá no esta objectilament gens

interessat a armar bullit mb els
apotecaris senzillament perqué ell
és titula¡ d'una fmácia i, per molt

dient per sancionar els fmacéu-
tics que no compleixen tots els re-
quisits que estableix la Iegislació
autondmiG ü¡Jent. Bü segur que
aquesta qüestió será objecte de
debat m el Pillment.

La farmácia de Bauzá
Mai no hari robatres a la farmácia
del presidentJosé Ramón Bauzá
des que l'aconseguíel 1998, qual
Jaume Matas presidia el Govem.

En total, Ii han fet U inspeccions
des dei 1999. I aixó que el 2O01 els

fi.nciona¡is visitarm l'establiment
tmt el 14 de novembre com el 19

del mateix mes, fet que Thomas
considera "inusua.l, amb un

@
Nomésel2OO8,
amb I'esquerra en
el poder, sbbriren
39expedients
sancionadors

Et2OO6dues
inspeccions a
Bauzá no veieren
queera el batle i
notenia substitut

marge detanpoa dies". La darre
ra inspecció a l'apotecaria del pre-
sident, que m té u substitut, en-

cara que ell se n'embutxaca els be-

neñcis, fou el13 de desmbre del
2012, fa pocs mesos. Els ñmciona-
ris ho trobaren tot perfecte.

Alló que crida l'atenció de ThG.
más són dues irspeccions, efectu'
ades el 12 de desembre del 2006 i,
Itndemá, dia 13. I¿ irspecció aná
M, peró en aquell tmps Bauá ja
em elbade de MmaxÍamb dedi-
cació exdusiw i no haüa nome
nat substitut- Aquest fet ha estat
denmciat per I'esquerr¿ que li re
darna que tomi a lAjuntament els

doblers que va cobrar per dedica-
ció exdusi\a quan en realitat feia
feina a l'apotecaria.

El diputat Vicenq Thomás no
comprén com "dos dies seguits
d'inspecciors no pogueren dettr-
tar que aqueua farmácia no tenia
substitut i, a més, que qü la re-
gentava era el batle, centrat en 

.la

tasca municipai".
El 2006, e.l president del Govem

toma% a ser Matas i la consellera
de.Salut em Aina Cástillo-. J.R
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El gremi més
ben tractat
Quan Bauá tomi a la borig: un cop
cobert el seu cide polÍtic, mmasat
ara per I'espasa de Dámodes de la
inhabilitació, será el farmacéutic
mésbenvistpels seus companls de
tot l'hemisferi. Els expedients san-
cionadors s'hm redul de mmsa

drástica des que mana l'apoteca.ri
hipotecat del cámí de Son Flau de
Marrauj. Tal vegada sigui que els

fumacéutics, obnubilats per I'mi-
bada d'un de)s seus al Consolat,
s esforcen nit i dia perqué les ins-
peccions ho o'obin tor perfecte, me
ravellós i impol.lut.

Perd també és hmá sospitar que
Bauáno vol problemes amb el seu
gremi, no sigui cosa que Ii cerquin

que hagi nomenat m substitut,
percep els beneñcis de l'establi-
ment corésponmts al seu propi
NIF. En aqustes ciromstincies, ás

nomal que hi hagi pau i glória ai
pais de les aspirines. La qüestió de

fons és com es prendran els ciuta-
da¡s aquest facte tán patemal.
Estm padant d'un servei essencial
per a tota la població gue ha de firn-
ciona¡ de manera impeable..
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Indemonda
contraBauza
shllargaper
efforstécnics
La demanda que ha d'inter-
posar lbpos¡ció (PSIB i MÉs)

conü-a el president José
Ramón Bauzá,perla se}?
suposada ¡ncompatibilitat
en el cárrec, no es presénta-

rá abans ded¡a 9d'aquest
mes,com estava previsl Er-

rors técnics en l?xped¡ent
enviat pel Govern (hi falta-
ven fotocópies) han provG

catquelbpos¡ció hagi de
manat que li s¡gui h-amés

I'spedient cómp¡et i aixó
ha causat el retard La nova
data límit dependrá del mG
ment que s'esmenin les defi-
ciéncis Lbposició, peró, ja

ha comenEat a treballar en
la demanda que ¡nterpos-
r¿ en la quals'empGran ar-
gumentsde la senténcia
que dec¡ará incompatible
l'qconElleG de Salut de¡

P¿cte Aina Salom, per exer-
cir aqu6t cárrec sent titula r

duna farrñ¿cía fesquem
també posará émfa§ en el

fet que Báuzá hagi recone
gut haver estat adi¡in¡stra-
dord'almenysunade les

dues societats que té (Bau-

ser) mentre era president.

Bauzá,percert ja s'ha per-

sonat en la cáus davantla
Sala Contenc¡osa Adminis-
h-¿tiva del Tribunal Superior
de Justfcia de Balears.. OT.

Alafarmác¡a de Bauzá noli han trobatres ma¡,n¡quana l'm*msera batle icobrava ded¡cacióexclusiva.

José Ramón Bauz¿


