
CONCLUSIÓNS DO CONSELLO DE CONTAS SOBRE O TRASLADO DE PACIENTES 
CON MEDIOS EXTAORDINARIOS DE TRANSPORTE NON URXENTE(2008-2015)

Aquí temos algunhas das conclusións do Consello de Contas sobre este servizo alleo. 
O resultado é unha xestión carente de control e con perxuicio para as arcas públicas: 

Non consta xustificación axeitada do emprego do  procedemento de urxencia para 
levar a cabo a  licitación. 

No expediente non figura ningunha fundamentación que avale o cálculo do presuposto 
de licitación. 

Se contemplan subcriterios de adxudicación que son definidos de forma xenérica e 
que non están cuantificados nin baremados para poder ser obxecto de valoración. 

Á vista das ofertas presentadas para cada lote parece que puideran existir certas 
prácticas colusorias. 

A parte variable da facturación que corre a cargo das Direccións Provinciais se fixa de 
acordo cuns criterios de calidade que non son obxecto de publicación (falta de 
transparencia e seguridade xurídica), que son heteroxéneos (a súa fixación difire 
dunhas direccións xerais a outras) e que no son eficaces no seu deseño (se valoran 
aspectos que constitúen requisitos para a prestación do servicio). 

Nos lotes analizados detectáronse carencias no control da execución da prestación, 

El Sergas non dispón dunha base de datos que permita analizar a actividade realizada 
no transporte non programado. 

Convenio coa Asociación para a loita Contra as Enfermidades Renais “ALCER-
Lugo” 

Non existe un aparente motivo que xustifique a existencia deste convenio singular 
ao marxe do sistema de transporte previsto para o resto de provincias da Comunidade 
Autónoma. 

A pesar de que o número de pacientes beneficiarios da prestación reduciuse dende 
2012, o importe executado permaneceu constante para o período 2012-2015. 



Número de pacientes beneficiarios dos traslados con ALCER 

 

 

Relación obrigacións recoñecidas/beneficiarios 

  

Tal como vemos no gráfico, resulta significativo que, a pesar de que o número de 
pacientes beneficiarios da prestación se reduce dende 2012, o importe executado 
permanece constante para o período 2012-2015.  

 

Como se pode ver a improvisación e a falta de control son unha constante na xestión 
dos actuais xestores do SERGAS. 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 
       

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2012 2013 2014 2015 


