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Seguiment de la situació dels models d'autogestió en atenció primària a l'estat espanyol.
Hem participat en la elaboració del Pla Estratègic d'atenció Primària de Mallorca, liderat per la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
Objectiu 8 Impuls i seguiment del finançament sanitari general.
Activitat 1 Seguiment del sistema de finançament autonòmic de la sanitat i de les mesures
d'increment del finançament sanitari.
Previsions de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat en relació amb el Sistema de
Finançament Autonòmic (bestretes 2013 i liquidació 2011) i del projecte de Pressuposts
Generals de l'Estat (bestretes 2014 i liquidació 2012) i relació amb els ingressos 2014 de la caib:
Anàlisi i seguiment
Liquidacions del sistema de finançament autonòmic corresponents al anys 2009, 2010 i 2011:
Estudis generals i específic del Fons de Garantia del Serveis Públics Fonamentals i efecte de les
variables que influeixen en la població ajustada.
Indicadors de població (padró, població protegida, targeta sanitària, població equivalent,
població ajustada, població estacional-flotant-turística, residents estrangers pensionistes) a partir
de les xifres publicades per l'INE, el Ministeri de Sanitat i Política Social, i el Servei de Salut de
les Illes Balears: Seguiment i actualització dades.
Població estacional, Indice de presión humana de l'IBESTAT: Seguiment i actualització de
dades.
Activitat 2 Informe i proposta en matèria d'increment del finançament sanitari en coordinació
amb les prioritats de la Conselleria.
Informes sobre el potencial de compensació per assistència a tots els desplaçats (d'altres ccaa i
altres estats) i mesures per aconseguir-la, i proposta d'un projecte d'optimització de la
compensació / facturació per assistència sanitària a desplaçats d'altres CCAA i altres estats, i de
revisió de la facturació a tercers.
Promoure increment de les quanties de Illes Balears en finançament per quotes globals: analitzar
la situació, informes econòmics i propostes.
Impulsar del registre automatitzat de facturació E-125 corresponent a registre en FISS-WEB
(assegurats d'altres estats amb TSE -estància temporal-) i assimilats per convenis bilaterals, etc.:
Informes econòmics, identificació de actuacions prioritàries (com la factura de despesa
farmacèutica, de l'activitat de primària, anàlisis per zones, centres, anàlisi de casos concrets,
millora de fitxers, etc.)
Indicadors de facturació internacional: evolució històrica de les xifres globals de facturació
internacional, facturació per estància turística en les CC.AA., recaptació de l'Estat (INSS).
Informe del Tribunal de Comptes sobre l'assistència sanitària internacional: Anàlisi i
conclusions.
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Diferencial entre la xifra de facturació donada pel Servei de Salut i la donada pel Ministeri:
seguiment i propostes per la seva reducció.
Impuls del finançament matèria de fons per assistència a titulars de Targeta sanitària d'altres
CCAA: Informes i propostes.
Moviment de pacients derivats entre CC.AA. i saldos, per motius d'hospitalització o ambulatoris,
i derivacions a Serveis o Centres de Referència, en relació amb el contingut del Fons de Cohesió:
seguiment de les liquidacions de Fons de cohesió i impuls de la seva revisió en el Servei de
Salut.
Nou Fons de Garantia d'Assistència Sanitaria (FOGA): impuls de la realització d'anàlisis inicials
per disposar d'una previsió, dels moviments turístics, i punt de partida; seguiment de les
peticions i terminis marcats pel Ministeri en relació amb la posada en marxa del FOGA per
2013; impuls d'actuacions en Farmàcia i Atenció Primària; altres actuacions.
Millora de la identificació i registre dels usuaris: anàlisis, informes i propostes sobre
assegurament, admisió, bases de dades, depuració de dades, etc., seguiment de normatives i
actuacions d'altres CC.AA., etc.
Imputació de tota l'activitat a les factures i compensacions. Visió de les bases de dades
implicades, i visió dels temes prioritaris.
Impuls de la imputació de tots els costs. Visió de la situació en el Servei de Salut i seguiment
d'alguns exemples d'altres CC.AA.
Impulsar de l'actualització de les tarifes: Proposta relativa a identificació de responsables,
tecnificació, impuls de la inclusió dels costs de farmàcia en les factures a partir de l'oportuna
modificació de l'Ordre de preus del Servei de Salut.
Grup de treball de tarifes del Ministeri de Sanitat: centrat en la tarifa d'atenció primària per la
seva aplicació al Fons de Garantía Assistencial, participació i impuls de la identificació dels
responsables en el Servei de Salut i de la resposta a les qüestions plantejades sobre tarifa de
primària.
Facturació pròpiament dita: Actuacions per impulsar la figura d'un responsable en el Servei de
Salut, per millorar l'eficiència en la facturació, introduir anàlisis de dades, millorar registre en
FISS-WEB, introduir seguiment d'indicadors, coordinació manuals dels centres sanitaris,
millorar la informació tramesa a l'exterior, etc.
Objectiu 9 Coordinació i gestió dels fons amb destí/motiu específic assignats
Activitat 1 Gestió i coordinació dels tràmits de sololicitud, generació de crèdit, seguiment de les
liquidacions i preparació de la justificació econòmica final, si escau, dels fons que s'assignin
durant l'exercici.
Fons coordinats en general: Seguiment històric, global i de les variables determinants, quanties
anuals, liquidacions anuals, ...
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"Fons de cohesió sanitària - compensació per l'assistència a estrangers en estada temporal":
preparació de la documentació d'una generació de crèdit i de tres expedients de finançament al
servei de Salut corresponent als imports de 2011, 2012, i part de 2013.
Fons per "Quotes globals, compensació per l'assistència a residents estrangers (e-121 i e-109),
descomptant import SIFCO (entre comunitats autònomes)": previsió, preparació de la
documentació d'un expedient de finançament al Servei de Salut.
Conveni per a la millora de la gestió de la Incapacitat Temporal: preparació de la documentació
dels expedients de finançament la Servei de Salut per la liquidació addicional corresponent a
l'any anterior i per la bestreta a compte de l'exercici; seguiment del grau de compliment dels
objectius (2012, 2013); informe comparatiu amb la resta de Comunitats Autònomes sobre el
resultat del conveni d'incapacitat temporal 2009-2012; seguiment del procés que finalitza amb la
firma d'un nou conveni vigent fins a 2016 i anàlisi de les variacions; participació en la Comissió
Provincial de Seguiment del Conveni General d'IT, amb èmfasi en les implicacions en el
finançament; anàlisi i al·legacions a la part econòmica de l'esborrany d'Informe del Tribunal de
Comptes sobre la gestió de la Incapacitat Temporal, en el relatiu al desenvolupament del conveni
general en l'exercici 2011 i les implicacions econòmiques; seguiment de la justificació d'Ib-Salut
del Conveni General d'IT de l'any anterior i impuls de la seva millora per l'any 2014,
conjuntament amb la Secretaria General del Servei de Salut.
Fons "programas de mejora de la atención farmacéutica, de desarrollo del proceso de receta
electrónica, de sistema de información de apoyo a la prescripción y adaptación al nomenclátor
maestro, de desarrollo de medidas previstas en el real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, programas de formación continuada en el uso
racional del medicamento y desarrollo del Plan Nacional de Medula Osea" (que anomenam
abreviadament "Informed"): preparació de la documentació de dues modificacions de crèdit,
tipus generació de crèdit, amb motiu del desenvolupament d'aquest fons de 2012 en 2013, i de
l'expedient de finançament al Servei de Salut; seguiment exhaustiu de la possible aprovació per
part del Ministeri del fons corresponent a 2013; informe corresponent al desenvolupament
d'aquest fons en l'exercici 2011, dirigit a documentar una incorporació de crèdit per la Direcció
General de Salut Pública; informe justificatiu sobre la no disposició de part del crèdit, en relació
amb la part corresponent a SIFARMA.
S'ha tramés la sol·licitud de no aplicació als ingressos 2013 de 5 fons finalistes, per a poder
disposar del crèdit en 2014, inclosos 2 de la Direcció General de Salut Pública.
Activitat 2 Seguiment general dels fons finalistes en matèria sanitària, incloent els relatius a la
investigació sanitària.
Llei de pressuposts generals del Estat de l'exercici, i les del projecte de pressuposts de l'exercici
següent: seguiment de les implicacions en relació amb fons específics.
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Seguiment bàsic de l'evolució del dèficit de la C.A. per la seva relació amb la tramitació de fons
finalistes.
Seguiment general de la informació inicial (BOE, BOIB, Consell de Ministres, llistats
comptables, etc) de fons finalistes en sanitat i de la seva distribució dins la Conselleria i altres
tasques relacionades.
Depuració de la base de dades de fons, amb inclusió de les estratègies del Ministeri a les quals
van associats.
Impuls de la identificació dels responsables dels fons de conselleria, com en el cas de la línia de
"malalties rares" i "sistemes d'informació sanitària".
Seguiments de l'execució del pressupost d'ingressos i despeses d'altres DG o d'Ib-salut, puntuals,
relacionats amb fons finalistes, i avisos quan les dades de generacions o d'execució ho
aconsellaven.
No hem pogut complir l'objectiu d'introduir en el seguiment dels fons els fons relatius a
investigació i recerca.
Objectiu 10 Gestió i seguiment del pressupost sanitari.
Activitat 1 Seguiment del pressupost i la despesa sanitària global y per càpita, comparativa amb
la resta de Comunitats Autònomes i altres Estats.
S'han actualitzat estadístiques de despesa sanitària pública d'àmbit SNS, pressupost i despesa
sanitària pública i privada total de les Illes Balears, pressupost de la conselleria, pes del
pressupost sanitari sobre el pressupost total de la CAIB, comptabilitat extrapressupostària,
pròpies i d'altres ccaa i altres estats, amb xifres totals, per càpita, TAM, % sobre el PIB.
S'ha analitzat a nivell bàsic la classificació econòmica i la funcional de la despesa.
Activitat 2 Seguiment general de l'execució del pressupost del Servei de Salut .
Seguiment pressupostari mensual de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
(despesa executada, pressupost disponible, bloquejos, modificacions de crèdit, etc), de les
partides de finançament del Servei de Salut.
En relació amb els expedients de finançament (general i centres de cost 60002 a 60005) del
Servei de Salut, s'han elaborat les memòries justificatives i les propostes del Consell de Govern
corresponents al darrer trimestre de l'exercici i als expedients anticipats per l'any següent;
seguiment mensual de l'estat d'execució dels expedients anteriors (fases comptable A, D,
disponible, imports bloquejats, etc).
En relació a l'expedient de finançament general, tramesa de les OPs a realitzar, a partir de les
necessitats financeres comunicades pel Servei de Salut, i amb el desglossament comunicat per la
Direcció General del Tresor i Política Financera.
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En relació amb a l'expedient dels centres de cost 60002 a 60005 (antic SERBASA), s'ha fet el
seguiment i reclamació de les xifres de nòmina, i altres conceptes retributius per la realització de
les OPS; seguiment puntual de les notacions realitzades per la Intervenció en el compte no
pressupostari "pagaments per compte de l'Ib-salut"; informe sobre previsió de tancament de
l'expedient; tramesa a UGE de propostes per el tancament i liquidació de l'expedient.
Elaboració de la memòria justificativa i les propostes del Consell de Govern corresponent a un
increment de finançament per els centres de costs 60002 a 60005 i de altres 6 modificacions de
crèdit no relacionades amb finançament estatal general o específic, i preparació dels expedients
de finançament escaients.
Activitat 3 Informe i proposta en matèries econòmiques de la Conselleria i ens dependents, a
petició del Director general i de la Secretaria General de la Conselleria.
En 2013 no s'han rebut peticions d'estudi específic destacables.
Activitat 4 Preparació de les propostes d'aprovació de modificacions de crèdit entre centres
gestors del Servei de Salut, segons indica la normativa.
En 2013 aquesta tasca es va eliminar.
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