
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 28

 

Presidència
de la Sra. Beatriu Gamundí i Molina

Sessió extraordinària celebrada dia 8 de juliol de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4408/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de l’àrea
de salut de la seva localitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

2) RGE núm. 9146/20, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt,
relativa a suport ILP medicaments a un preu just. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

 



444 SALUT / Núm. 28 / extraordinari / 8 de juliol de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, també donam la
benvinguda als participants avui de la comissió, i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4408/20 i RGE
núm. 9146/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4408/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
pacients a centres sanitaris ubicats fora de l’àrea de salut
de la seva localitat.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4408/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats i diputades. El
Decret 4/2004, de 23 d’abril, estableix el procediment per a la
percepció de les compensacions que, en concepte de dietes i
transport, poden sol·licitar els beneficiaris de l’assistència
sanitària de la Seguretat Social que siguin usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears, en el cas que hagin de desplaçar-se
per rebre assistència sanitària a centres o a establiments ubicats
fora de l’àrea de salut de la seva localitat de residència.

Amb el Decret 31/2008 es va modificar l’article 2 del
Decret 41/2004 i es va incloure una nova regulació a les
compensacions pel desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de Balears.

Al citat article 2 del Decret 41/2004 s’estableixen les
definicions de dietes i transport, a l’apartat 2 es defineix
transport com a la compensació al pacient, i si és el cas a
l’acompanyant autoritzat, de les despeses de transport
relacionades amb el trasllat des de l’aeroport o estació marítima
d’origen al centre sanitari de destinació i viceversa.

Els darrers mesos molts de pacients de Menorca, Eivissa i
Formentera que s’han traslladat a Mallorca per acudir a
diferents serveis sanitaris tenen problemes per aconseguir
places de vol de tornada a l’illa de residència. En ocasions
molts de pacients són donats d’alta el divendres després
d’intervencions quirúrgiques o tractaments amb poc marge per
gestionar la compra de bitllet de retorn al seu domicili. Això
provoca que en innumerables ocasions no hi hagi places d’avió
o vaixell disponibles, ja que coincideix amb els viatgers de cap
de setmana, estudiants o professionals que tornen a la seva illa
per passar el cap de setmana. Aquest fet provoca que molts dels
pacients i familiars hagin d’incrementar les seves despeses de
pernocta i manutenció.

Amb la finalitat de garantir els principis d’igualtat,
accessibilitat i mobilitat recollits a la Llei 5/2003, de 4 d’abril,

de salut de les Illes Balears, resulta necessari que els pacients
no vegin els seus drets limitats a l’hora d’acudir a una cita
mèdica, a una intervenció quirúrgica o tractament i puguin
tornar a la seva illa de residència.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb les diferents
aerolínies la reserva d’un mínim de places, especialment els
divendres, per tal de garantir que els pacients que s’hagin
desplaçat per rebre assistència sanitària a centres o establiments
ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat puguin tornar
a la seva illa de residència”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari..., bé, obrim ara un torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’accés a la salut és un dret i s’ha
de produir amb equitat entre les illes, amb la garantia
d’accessibilitat i per descomptat de mobilitat. Hem de poder
garantir que els pacients es puguin desplaçar per rebre aquells
tractaments que per una qüestió d’organització sanitària no es
puguin donar o no puguin rebre a les illes respectives. I hem de
tenir en compte el trastorn que representa tant per als pacients
com per als familiars el fet de desplaçar-se a una altra illa.

És evident que hi ha qüestions que determinen que no es
pugui disposar de tots els serveis sanitaris a totes les illes, però
hem de tenir en compte i sempre present que el pacient és el
centre del sistema sanitari i s’ha de fer tot per a ell.

La pandèmia ha afectat el nombre de vols i places
disponibles, és cert que hi ha hagut tota una sèrie de mancances
i de dificultats.

Des del nostre grup parlamentari donarem suport a aquesta
iniciativa perquè, insistesc, és molt important que tots els
pacients sigui l’illa que sigui on visquin puguin tenir accés a la
salut, que és un dret fonamental i bàsic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts..., perdó, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei no tan sols per l’argumentació que el
partit proponent, la diputada ha esmentat aquí, sinó perquè és
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una qüestió de justícia i de necessitat quant al que planteja al
punt únic.

Tal volta sí que volem fer una sèrie de valoracions que ens
poden dur o a fer una altra proposició no de llei, tal volta, o
almanco al mateix govern tenir la iniciativa, que seria el que
caldria, en haver vist que s’ha resolt aquesta proposició no de
llei la qual entenc que sortirà aprovada en aquesta comissió,
precisament perquè, a més a més de la negociació que es pugui
tenir amb les companyies aèries, que és el que es planteja aquí,
aquí s’especifica un dia concret, que s’asseguri un dia concret,
que lògicament és el darrer dia hàbil per dir-ho d’alguna
manera de la setmana, i sobretot perquè s’han d’establir quines
serien les prioritats d’aquests pacients; és a dir, hi ha pacients
que tal vegada per situacions pròpies, familiars, residencials o
de la mateixa patologia tal vegada haurien de tenir alguna
prioritat, sense que hi hagi una qüestió d’arbitrarietat o que
quedi només relegat a allò de dir que qui ha arribat primer, la
reserva.

Són qüestions en les quals tal vegada hem de ser més
agosarats i regular-les d’alguna manera una vegada que s’hagi
arribat a aquest acord amb la companyia, s’hauria de donar a
les companyies un instrument, una eina també que els faciliti el
criteri, també seria important.

I altres coses, el que s’ha de garantir sobretot, i és un debat
que va en la línia del que la diputada de Podemos, d’Unidas
Podemos plantejava, que és el tema no del dret només a la
sanitat en igualtat d’oportunitat i en equitat, sinó el dret a
residir a ca teva amb les mateixes oportunitats que pugui tenir
el resident d’una illa que sí té l’especialització o l’hospital de
residència o de la intervenció quirúrgica que s’hagi de fer. 

Ara mateix no la tenim a Formentera respecte del
desplaçament que forçadament s’ha de fer cap a Mallorca,
principalment, i, per tant, la tornada a ca seva d’un formenterer
o, en aquest cas, d’un eivissenc també, en cas de companyies
aèries, és molt més difícil en connectivitat i en freqüència que
pugui tenir el mallorquí que en aquest cas si és l’hospital de
referència universitari sí tendrà la possibilitat de tornar a ca
seva a residir.

Per tant, tenim un repte important i crec que això és una
passa evidentment i queda alguna cosa més per fer que tal
vegada serà la modificació o la millora d’aquest decret
41/2004, entre d’altres.

És evident que sí que s’han fet millores en tema de dietes.
També hi ha un altre repte que és que es garanteixi la
residència quan no els quedi més remei, que quan les places
d’aquest avió ja estan ocupades que almanco puguin tenir una
residència digna i a prop tal vegada de l’hospital de referència,
que és un altre dels problemes que també hi ha, no és una
qüestió només de la dieta, sinó que, a més a més, no s’hagin
d’allotjar enfora de l’hospital d’on s’hagi de fer la intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta, i molt breument.
Evidentment, donarem suport a la iniciativa com no podia ser
d’altra manera; és a dir, entenem que evidentment abans de la
crisi de la COVID ja hi havia un problema seriós de
connectivitat entre illes que, especialment repercutia sobre
determinats col·lectius, com el que avui ens afecta, i encara
molt més amb el tema de la crisi de la COVID.

Crec que n’hem pogut parlar en diferents ocasions, fins i tot
al darrer ple encara en poguérem parlar i, efectivament, tot i
que coneixem de la negociacions, que coneixem de la
sensibilitat de determinades companyies aèries respecte
d'aquesta qüestió, evidentment no sobra que ara, sobretot, que
torna a fallar la connectivitat, es faci un esforç especial respecte
d’això.

I res més per part nostra, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sra. Presidenta. No será necesario agotar el
tiempo, simplemente manifestar que estamos de acuerdo con la
iniciativa. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies. I El Pi?

LA SRA. PRESIDENTA: 

No sé què em passa... Em bot... -perdonau- pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. No passa res. 

Bé, nosaltres donarem suport, efectivament, a aquesta
iniciativa. Com ja han dit alguns dels meus companys,
nosaltres, com més ho pensam més estam amb els cabells drets,
aquesta doble i triple insularitat que es viu a les Illes Balears
amb tantes coses, avui parlam d’una, però està clar que quan
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arribes a Menorca és una situació, quan arribes a Eivissa és una
altra situació i quan arribes a Formentera encara la cosa es
complica més. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, és
vera que l’ib-salut garanteix el cost del bitllet, aquest Decret
que s’ha esmentat, el 41/2004, de 23 d’abril, però tampoc no
garanteix tenir places, com s’ha dit i com sabeu, tots,
especialment aquells que s’han de desplaçar de la resta de les
Illes.

Vull recordar que el dret a la sanitat és un dret universal,
que s’evidencien constantment problemes que tenen totes les
persones però, especialment i més sensiblement, pacients que
han de viatjar un divendres horabaixa, que no hi ha l’alta
ocupació dels vols, ara mateix no, ara mateix tal vegada no,
però sí que ho vivim any darrere any, i impossibilita que puguin
tenir aquest dret a la sanitat, aquest dret a la mobilitat, aquest
dret a la dignitat, aquest dret -entre tants d’altres- que hem de
tenir com a ciutadans de primera que hem de ser tots, no només
uns o uns més que uns altres, depenent d’allà on has caigut,
d’allà on vius o d’allà on neixes.

Per tant, pensam que sí, que s’han de garantir els
desplaçaments, que s’ha de garantir aquesta sanitat en
condicions i, tot i que estic d’acord amb el Sr. Gómez i
Gordiola, que s’han avançat passes, encara són insuficients, per
tant, crec que és una bona iniciativa que nosaltres, com a
Proposta per les Illes, li donarem suport. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes diputades, diputats,
també als senyors i senyores que ens acompanyen avui de tarda. 

Bé, m’agradaria fer dues reflexions. Primer, abans de fer les
reflexions, primer vull dir que votarem a favor, òbviament,
perquè és de sentit comú i està absolutament dins la línia de les
demandes i propostes que el Grup Mixt, tant com a grup, com
separadament també com a diputada, he formulat en aquesta
cambra al llarg de cinc anys, en defensar els drets dels pacients
de totes les Illes però, en aquest cas en particular els de
Formentera, Eivissa i Menorca. I per tant, hi estam d’acord.
Primera reflexió, per tant. 

Aquesta qüestió que es planteja en aquesta proposició no de
llei potser es podria fer efectiva a molts altres àmbits d’aquest
trasllat sanitari perquè, gràcies a esmenes que hem presentat als
plens dels pressuposts, al llarg de diferents anys, hem
aconseguit millores importants en les dietes; altres grups també,
i el meu propi grup, hem fet propostes per millorar els serveis
de residència a l’illa de Mallorca, ja sigui a través de l’hospital
Son Espases, com per altres mitjans, i també s’han fet millores
importants, però encara en queden moltes!, en queden moltes,
no oblidem que no es limita només al transport aeri, sinó que té

molt a veure també amb el fet que Formentera tengui un enllaç
a les sis del matí amb l’illa d’Eivissa, cosa que s’ha provat per
activa i per passiva i que, finalment, es té o no es té en funció
de la voluntat i dinàmiques de les navilieres. I el Govern, per
tant, aleshores, a dia d’avui encara no ha estat capaç d’actuar
perquè tenguem garantida aquesta barca a les sis. 

Tampoc no hi ha un servei públic de transport com hi hauria
d’haver des de l’aeroport de Palma fins a Son Espases, que
seria el normal, no obligar a la gent a fer una peregrinació cap
a Palma i després cap a Son Espases, etc.

Per tant, queden moltes fites encara per aconseguir i,
evidentment, nosaltres suportarem la iniciativa perquè ja els ho
he dit, és que és de sentit comú. Tot i així, segurament podríem
parlar de molts altres àmbits i afegir-hi molts altres punts, i
tendria sentit.

I ja els ho dic, alguns ja s’han aprovat, el que passa és que
no s’acompleixen, però, bé, per tant, els drets dels pacients de
les Illes Balears tenen a veure no només amb transport aeri,
tenen a veure amb transport marítim, tenen a veure amb
transport per carretera. 

I segona reflexió, que tal vegada és..., bé, tal vegada no, és
extrapolable a altres àmbits, jo estic un poc perplexa, ho he de
dir, de veure com es té tan clar, tan, tan, tan clar, per part de
tots els diputats i diputades d’aquesta comissió, la necessitat
que els pacients, en aquest cas, que és del que parlam, puguin
accedir de manera el més fàcil possible i el més còmoda a tots
els serveis sanitaris, però, en canvi, no es veu d’igual manera
quan parlam, per exemple, dels drets dels diputats i diputades
per poder participar de l’activitat parlamentària normal pels
diferents mecanismes que el Reglament d’aquesta cambra
preveu.

De veritat, jo demanaria un poc d’obertura de mires i un
poc de sentit comú perquè, si demanam les coses per a uns,
hauríem d’entendre, exactament pel mateix criteri, que s’han de
respectar i demanar per a la resta, perquè aquí, al cap i a la fi
parlam d’insularitat. O sigui, en el fons, del que parlam en
aquesta proposició no de llei no és de persones malaltes i de
serveis sanitaris, no, parlam d’insularitat; i jo esper, i per això
no em cansaré de repetir-ho, a totes les comissions allà on sigui
necessari, que a veure si de veres ens ho creiem tots ja d’una
vegada per totes, fem acomplir el Reglament que possibilitaria
participació telemàtica dels diputats i diputades en aquestes
comissions, normalitzam la relació amb aquesta institució i la
modernitzam, tal i com preveu el Reglament, insisteix. I a veure
si d’una vegada per totes entenem l’abast global de la
insularitat, que ja els dic, és molt més que una qüestió de
pacients que accedeixen als serveis sanitaris. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Triay,
per un temps màxim de cinc minuts. 
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LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, presidenta, bones tardes diputats i diputades.
Durant l’any 2018 van ser un total de quasi 18.500 pacients,
juntament amb acompanyants, que s’hagueren de desplaçar des
de Menorca, Eivissa i Formentera, per fer-se algun tractament
a Mallorca. L’any 2019 van ser quasi 10.000 pacients i
acompanyants, això suposa gairebé la meitat de trajectes i
desplaçaments en un únic any de diferència. 

La implementació als hospitals de Menorca i d’Eivissa de
noves especialitats ha suposat una gran passa pel que fa a la
qualitat dels pacients i les seves famílies, evidentment. I el fet
de no poder-se tractar a la seva illa..., -perdó- el fet de poder-se
tractar a la seva illa és una comoditat i un estat important per al
pacient. Cert és que, a finals de l’any 2019 i els primers mesos
d’aquest 2020, hi va haver problemes de vols pel que fa als
pacients i, evidentment, també als acompanyants i, com ha
comentat la companya Tània, del Grup Parlamentari Popular,
els divendres açò suposava un fet encara més agreujat per
viatjar a qualssevol de les illes. 

Durant la pandèmia de la COVID, tot i que la proposició no
de llei és anterior a l’estat d’alarma de la COVID, aquest fet
també s’agreujà per mor que hi havia manco vols, manca de
desplaçaments i també hi havia limitació d’ocupació dins dels
avions. A principis d’any, i veient la situació que es produïa
diàriament, per dir-ho així, i principalment els divendres, la
Conselleria de Salut i Consum parlà amb les companyies aèries
que operen a les diferents illes per poder aportar una solució a
aquesta problemàtica i, s’arribàs a un compromís en el sentit
que demana aquesta PNL. Per tant, sí donarem suport a aquesta
PNL. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara obrirem un torn per contradiccions i intervé el grup
proposant, en aquest cas, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair sincerament el suport de
tots els grups parlamentaris a aquesta iniciativa presentada avui
pel Partit Popular. I agrair també els comentaris aportats que
han enriquit el debat d’aquesta iniciativa. 

Tots els diputats coneixen els pros i els contres de viure a
unes illes, especialment, en aquest cas, els diputats i els
ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera, que patim una
doble i una triple insularitat. Confiam que aquesta mesura es
faci efectiva prompte, no dic que hagi de ser efectiva per a
aquest divendres però sí al més aviat possible. 

Tots els pacients i familiars que s’han de desplaçar agrairan
aquesta i totes aquelles mesures que s’aprovin per facilitar tots
els mitjans possibles i que puguin rebre una assistència
sanitària en les mateixes condicions d’igualtat, minimitzant els
contres d’aquesta comunitat autònoma insular. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Acabat el debat, passam a votar la proposició no de llei.
Entenc, pel sentit de les intervencions que la podríem donar
aprovada per unanimitat, si hi ha qualque representant...

Idò, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 4408/20, relativa a trasllat de pacients a centres
sanitaris ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9146/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
suport ILP medicaments a un preu just.

Passam ara al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 9146/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos
i Mixt, relativa a suport ILP medicaments a un preu just.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, i
com bé diu el títol, és una PNL de suport a una iniciativa
legislativa popular que du en terme la Plataforma en defensa de
la sanitat pública, a qui volem agrair als membres que han
vengut avui horabaixa la seva dedicació i la seva presència.

És a dir, varen ser molts els partits polítics que durant la
campanya electoral vàrem signar un manifest, precisament a
proposta de la Plataforma en defensa de la sanitat pública, i
això ens permet poder tenir una relació de feedback, que de tant
en tant ens veiem per veure com avançam en diferents
qüestions. I a partir d’aquí també surt aquesta proposta on se us
convida a donar suport a aquesta iniciativa legislativa popular,
i, a més, entenc que serà el primer parlament de l’Estat
espanyol que hi donarà suport, la qual cosa també evidentment
ens fa sentir en certa manera privilegiats, perquè entenem que
és una d’aquestes qüestions urgents a haver de tractar, moltes
vegades opaca, que no se’n parla mai, que no se’n parla
habitualment almanco i que molts de ciutadans i ciutadanes
desconeixen, el fet de tenir una sanitat que paga els
medicaments o una part dels medicaments fa que moltes
vegades un quan va a la farmàcia a cercar el que el metge li ha
receptat no té ni idea del que val.

Quan un analitza, quan un coneix què hi ha darrera i
especialment tot el tema de les indústries farmacèutiques
evidentment fa que ens haguem d’aturar a pensar si això és el
que volem o no, i especialment per a tots aquells que pensam
moltes vegades que un dret universal i els interessos econòmics
de vegades, per no dir sempre, són incompatibles, o més aviat
si és lícit que qualcú es faci d’or rere un dret fonamental com
és el dret, evidentment, a la salut.

Per tant, això va un poc per aquí, és a dir, de saber
exactament què pagam, qui determina que s’ha de pagar. Hi ha
casos flagrants com el tema, per exemple, del tractament de la
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hepatitis C que són 300 i busques d’euros i moltes altres
qüestions. Veiem el que passa a l’Estat espanyol on s’ha
gairebé triplicat la despesa en medicament els darrers quinze
anys, però també veiem les conseqüències de tot això a països
o a continents com a Àfrica, com a Sud-Amèrica o fins i tot
com a Centre-Amèrica on la gent difícilment té accés a
medicaments que moltes vegades són bàsics i a un cost
evidentment que es podria assumir. 

Per això bàsicament es presenta aquesta iniciativa
legislativa popular, a la qual ens hi volem sumar i hi volem
donar suport, que en grans termes insta..., dóna suport
evidentment a la iniciativa, talment està expressada, com també
instam el Govern espanyol a promoure la modificació de la
legislació europea i, per tant, i per transposició també
d’adaptació a la normativa espanyola per tal que aquesta
permeti conèixer als estats membres i a la ciutadania tota la
informació necessària i requerida per a l’adequació i fixació de
preus de medicaments,  expressant així el compromís amb la
transparència i la rendició de comptes en la fixació i
l’adquisició de medicaments. 

Igualment també s’insta el Congrés de Diputats que reguli
el pagament de la indústria farmacèutica a organitzacions i a
professionals sanitaris, que les quantitats d’aquestes
retribucions siguin accessibles a la ciutadania, així com
evidentment a establir mesures per garantir la regulació i la
màxima transparència de possibles conflictes d’interès que
puguin existir a l’àmbit de finançament de la formació i de la
divulgació sanitària dins el sistema públic de salut de les Illes
Balears. Així mateix garantir la disponibilitat de recursos
públics per a la divulgació sanitària als ciutadans,
específicament a les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a la
recerca clínica no comercial i a la formació sanitària
independent finançada amb fons públics. És a dir, no fa molt
vàrem rebre la visita, si ho recordau, de Cristina de Ves que
precisament una de les qüestions que plantejava era que, com
a pacient d’una malaltia rara, no hi havia investigació
precisament perquè no hi havia fons públics suficients i, per
tant, a les farmacèutiques no els sortia rendible, i que això passi
a dia d’avui és gairebé imperdonable.

En darrer terme, el Parlament de les Illes Balears demana la
modificació de la normativa de patents i d’altres mesures
reguladores per aconseguir una completa transparència a l’hora
de conèixer els preus i costs de producció i de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, hauria d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... recerca de medicaments. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Triay, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, donar la benvinguda als
membres de la plataforma que avui assisteixen com a públic i
evidentment una altra vegada reiterar les bones tardes als
diputats i a les diputades.

Els mesos d’abril i maig de l’any passat la Plataforma per
la sanitat pública firmà, juntament amb els grups que avui
donem suport al Govern, Podem, MÉS per Mallorca i el Partit
Socialista, un conjunt de 24 propostes per dur a terme durant
aquesta legislatura i van ser diferents mitjans de comunicació
els que se’n feren ressò. 

Aquestes 24 propostes totes elles per millorar la sanitat
pública i aconseguir una millor universalitat, qualitat del
sistema públic de salut i fer-la més accessible per a totes les
persones i pensant en les persones, des de l’usuari fins al
treballador que presta el servei, on les retallades no hi tenen
cabuda.

Aquesta ILP està presentada a diverses institucions arreu
d’Espanya, tot i que, com ha dit el company Ensenyat, encara
no ha estat debatuda ni sotmesa a votació a cap lloc d’Espanya;
sí que ho ha estat a diferents ajuntaments, però no a cap
parlament. Per tant, sí que seríem el primer parlament
d’Espanya que donaria suport a aquesta ILP. I Balears no
podria ser una comunitat on no se li donés suport i encara
manco després de la pandèmia que hem viscut aquests mesos,
on la sanitat pública ha demostrat que és una eix important i
necessari a la nostra societat.

La proposta que avui presentam ha estat treballada
conjuntament amb els membres de la plataforma i els diversos
grups parlamentaris que la signen. En declaracions de la
Plataforma d’afectats per l’hepatitis C a Madrid, el seu
president, el Sr. Damián Caballero, va anunciar que dur aquesta
ILP al Congrés de Diputats significava obrir un debat per
explicar als ciutadans quina és la situació del Sistema Nacional
de Salut i, per altra banda, obrir un debat per canviar les regles
i que no només sigui la indústria farmacèutica que en surti
beneficiada. La intenció és que els preus siguin calculats amb
les despeses de la producció i investigació reals, juntament amb
un benefici raonable evidentment cap a la indústria. 

Però, quina és la necessitat d’aquesta ILP? Bàsicament
perquè durant els darrers anys hem vist com els preus dels
medicaments han augmentat duent un important increment de
despeses farmacèutiques al Servei de Salut. A més, demanam
que el Govern d’Espanya insti la Unió Europea i, en
conseqüència, també a la modificació de la normativa europea,
perdó, espanyola, amb la finalitat de poder conèixer i la fixació
de preus en un exercici de transparència i rendició de comptes.

Aquesta mateixa ILP també fomenta la formació
independent dels professionals sanitaris i promou la necessitat
de la investigació pública. 

I un punt que els nostre grup va considerar que era necessari
era introduir, després de realitzar diferents consultes, va ser la
necessitat de modificar la normativa de patents i aconseguir una
plena transparència quan parlam de recerca de medicaments. 
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Esper que la resta de grups parlamentaris també donin
suport a aquesta iniciativa i essent reiterada aquesta proposta ha
estat consensuada amb la Plataforma ciutadana per la sanitat
pública. Gràcies als diferents grups que vulguin donar suport a
aquesta ILP.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, te la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar la benvinguda als
representants avui de la Plataforma ciutadana per la sanitat
pública els quals demostren avui que la unió fa la força.
Debatem una iniciativa que té el suport de més de 17 entitats a
l’àmbit estatal i més de 14 a les nostres illes. Pensam que és
fonamental perquè hem de garantir l’accés a la salut com a un
dret bàsic i fonamental de les persones i aquí hi va inclòs
l’accés als medicaments, sense cap tipus de pobresa
farmacològica. Voldríem recordar que a dia d’avui hem parlat
d’altres continents, d’Àfrica, de Llatinoamèrica, però als
mateixos Estats Units hi ha gent que mor perquè no pot
comprar insulina, un producte tan absolutament bàsic com la
insulina.

Cal recerca pública per garantir la producció de fàrmacs
fonamentals i de vacunes, nosaltres fins i tot hem proposat que
els laboratoris que té el Ministeri de Defensa es puguin posar
a produir fàrmacs perquè la població espanyola tengui accés a
productes fonamentals. Cal investigació privada, és clar que sí,
aquí s’ha parlat de la indústria, però el que no pot ser és els que
interessos de la indústria passin per sobre del dret fonamental
de la salut de la ciutadania.

L’accés als medicaments a un preu just és irrenunciable.
Agraïm de bell nou la feina de la plataforma que realment ha
anat per tot, ha estat moltes hores reunida, han fet actes en el
carrer, han fet actes per motivar i sobretot perquè aquesta
iniciativa té tres pilars fonamentals: per una banda, la
sostenibilitat del sistema sanitari, aquest sistema sanitari que
ens ha salvat de la pandèmia, la sanitat pública és un gran tresor
i n’hem de tenir cura i hem de mantenir la seva sostenibilitat,
perquè de cap manera no podem fer que aquest sistema es
rompi. 

La transparència és un altre dels pilars d’aquesta proposta
no legislativa, transparència en els preus, transparència en la
divulgació dels possibles conflictes d’interessos i mantenir a
ratlla la pressió dels lobbies vinculats a la indústria
farmacèutica, perquè no són qui han de fer i desfer, ni han de
dirigir les polítiques sanitàries; les polítiques sanitàries s’han de
fer escoltant a les associacions de pacients i familiars, s’han de
fer escoltant per descomptat els professionals, però no s’han de
fer d’acord amb interessos particulars, econòmics, que només
cerquen el benefici per sobre del dret fonamental de la salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta iniciativa per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Jo crec que la redacció de la iniciativa
és claríssima, la intenció també. Hi ha una feina feta aquí molt
important per part d’aquesta plataforma, als quals els ho vull
agrair evidentment i a tota la gent que també hi ha darrera, però
segur que avui no són aquí, i la reclamació és més que justa.

Per tant, jo crec que tot el que han explicat ja les persones,
els diputats i diputades que han fet la intervenció que m’han
precedit, queda claríssima la motivació i el nostre suport com
a proposants també.

Per tant, crec que no puc afegir res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. En primer
lloc, m’agradaria donar la benvinguda a aquest Parlament a la
plataforma i agrair la seva feina.

Al Partit Popular el trobaran sempre, i quan dic sempre, és
sempre, al costat de la transparència, de la promoció, del suport
i de la inversió per a investigació; al costat de la recerca clínica,
de la formació sanitària; i al costat de qualsevol iniciativa que
tengui com a objectiu trobar el millor medicament, el millor
tractament i el millor preu per als ciutadans.

En un procediment tan tècnic, complex i llarg com és
aconseguir els millors tractaments i els més eficaços per a la
salut, no podem fer una altra cosa que unir-nos i facilitar a la
indústria, a les universitats, als professionals sanitaris, als
instituts, als hospitals, a tots, facilitar i posar a la seva
disposició tots els mitjans dels quals es disposa per aconseguir
els millors medicaments. Però també els hem d’escoltar, s’ha de
conèixer la posició de cada una de les parts implicades en
aquests procediments i en aquesta proposició no de llei que
avui presenten els partits d’esquerres no s’ha escoltat l’opinió
de totes les parts implicades.

Evidentment que s’ha d’exigir transparència per conèixer
els costs de tot el procediment de producció dels medicaments,
hi estam d’acord, però s’ha d’exigir transparència per a això i
per a tot, també transparència per a les compres i els contractes
que realitza aquest govern autonòmic.

Ahir a un fòrum sobre la salut, on hi participaven diversos
organismes, es va demanar a l’Agència Espanyola dels
Medicaments i Productes Sanitaris, què trobaven respecte de la
iniciativa legislativa popular que avui porten en aquest
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Parlament i, sorprenentment, l’Agència no es va posicionar
respecte d’això, ni a favor ni en contra. També ens consta que
el Partit Socialista a nivell estatal i el Ministeri de Sanitat no
tenen com a prioritat en aquests moments debatre sobre aquesta
iniciativa legislativa popular, que encara no té el suport
suficient perquè sigui debatuda en el Congrés dels Diputats. 

És una proposta que s’escapa totalment de les competències
autonòmiques i de les competències d’aquest Parlament. I si el
Partit Socialista o el Grup Parlamentari Podem està convençut
d’aquesta proposició no de llei, aprofitin i li demanin a la
consellera de Salut que ho negociï amb el seu ministre de
Sanitat, o demanin als seus partits que registrin directament
aquesta iniciativa al Congrés dels Diputats.

El que sí podem fer en aquest Parlament és instar la
Conselleria de Salut que destini més recursos per als
tractaments, que l’administració autonòmica tengui com a
objectiu facilitar el millor clima per potenciar un nombre major
d’assajos i que siguin transparents, tot això sí, aquí, en aquest
Parlament instant la Conselleria de Salut.

Per acabar, dir que per tots aquests motius el Grup
Parlamentari Popular s’abstindrà en aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Una salutació i benvinguda a aquesta
Comissió de Salut del Parlament a les diferents entitats que
formen part de la plataforma esmentada. I manifestar que crec
que és el substancial, que nosaltres com a grup parlamentari
donarem suport a aquesta proposició no de llei, perquè com a
partit polític compartim les línies generals dels plantejaments
que es fan a la iniciativa legislativa popular. 

Parlam que no és una iniciativa d’un grup parlamentari o
d’un grup polític, és una iniciativa de la ciutadania i sobretot de
la ciutadania organitzada a través de l’àmbit participatiu de les
associacions i que, a més a més, fonamenta una sèrie de valors
i una sèrie de propostes que entenem i ho dic a grans trets, que
són per a nosaltres importants i, per tant, fixam la nostra
posició envers això.

Sobretot relatiu al sistema de fixació de preus dels
medicaments, que s’ha de basar com no pot ser d’altra manera,
en l’eficàcia terapèutica i evidentment en l’accessibilitat.
També contempla altres aspectes que a nosaltres ens semblen
motiu per donar-hi suport, com és el retorn a l’administració
quant al cofinançament a la investigació, són fons públics i
evidentment han de tenir un retorn.

I el fet que hi hagi un fons per a la investigació en
medicaments menys comercials tal vegada, però
imprescindibles i necessaris, també ens sembla correcte i propi

de donar suport. Vostès saben que nosaltres en tema de la
intervenció en el mercat, com a partit liberal i progressista, no
estam d’acord amb una intervenció del mercat, quan aquestes
externalitats no perjudiquen evidentment l’economia i sobretot
les persones, i després l’economia de les persones. Però quan
sí hi ha desviacions i en aquest cas una fluctuació de preus que
fan inaccessibles no tan sols a l’administració pública l’accés
a la farmacologia, també ho fan els particulars quan no hi ha
cartera de prestacions d’aquests medicaments, evidentment ha
d’intervenir l’administració, que per això té la responsabilitat
en aquest model d’estat del benestar i de salut pública.

Però hi ha aspectes que també ens semblen importants i que
hi passam molt per sobre i és el tema de transparència, el tema
del bon govern i la bona gestió fa que l’administració hi hagi
d’actuar i hagi de donar a conèixer en rendiment de comptes i
d’informació a la ciutadania el cost públic i sobretot la gestió
de l’accés a aquests medicaments, del que li suposa a
l’economia de l’administració de l’Estat, del país, no?

Hem de dir que aquestes iniciatives, un poc contestant a
propostes que s’han dut i han tengut el suport d’altres grups
polítics, aquesta iniciativa va sortir per exemple a l’Ajuntament
de Getafe i altres que s’estan duent, perquè és el primer
parlament que la durà a terme, però s’ha presentat i es presenta
pel que s’ha esmentat i coneixem nosaltres l’itinerari que ha
seguit, es presentarà a diferents assembles i parlaments, però
s’ha presentat a ajuntaments, on han tengut el suport de la
majoria de grups polítics i diria que la majoria quasi per
unanimitat, salvat d’una formació política en el cas concret.

Entenem que amb aquesta trajectòria de suport i de debat
que hi ha hagut a ajuntaments, a la societat civil i, a més a més,
als parlaments dóna prou itinerari com perquè una proposta
d’aquest tipus arribi on ha d’arribar, que en té les
competències, que és el Congrés de Diputats i, per tant, instar
o no el Govern d’Espanya a fer les actuacions que toca, entre
elles una modificació normativa important que ni tan sols en
grans àmbits el que planteja aquí és competència d’un únic
estat, sinó de la Unió Europea i per tant del treball de la
Comissió.

Vostès saben també, i vull aprofitar, sempre ho sol fer en
aquesta comissió de Salut, que el nostre grup parlamentari, no
només en tema de sanitat pública, sinó que tant de bo també el
criteri de millorar i la transparència i l’accessibilitat a la salut
pública pugui ser la cartera de prestació de vacunes, i
augmentem la nostra prestació en sanitat de les vacunes que són
medicaments també perquè molta població no hagi d’anar a
pagar el preu total que els suposa quan els seus professionals
públics, no de la sanitat privada, els recomanen una medicació,
entre elles les diferents molècules o ceps de la meningitis entre
d’altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

 



SALUT / Núm. 28 / extraordinari / 8 de juliol de 2020 451

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a los
representantes de la plataforma que impulsa esta iniciativa. Yo
simplemente quería manifestar que está claro que quien marca
el precio de medicamentos es el Ministerio de Sanidad, que
ahora mismo está precisamente dirigido por el Gobierno de
España que está apoyado por los partidos políticos que
precisamente son los que promueven aquí esta iniciativa. Por
tanto, es competencia del Estado y deben exigirse todos los
parámetros oportunos para fijar los precios de los
medicamentos, no solamente la voluntad de que sean baratos,
sino también controlar cuál ha sido el coste real de haber
llegado a conseguir ese medicamento y que sea viable que la
investigación continúe adelante.

Por tanto, yo creo que más que venir a este parlamento con
esta iniciativa, dado que son los propios partidos políticos que
sustentan el Gobierno de España que son los que fijan los
precios, pues, tal vez podrían ir directamente ya al ministerio
a través de la Consejería de Salud, como bien ha dicho la
representante del Partido Popular, del grupo político Popular.

Entonces, bueno, de conformidad con ello -como digo- no
creo que sea éste el foro adecuado para debatir esta iniciativa.
Deberá ser en el Congreso de los Diputados donde, en caso de
que prospere esta iniciativa, se debata y se concrete qué debe
o no debe aprobarse teniendo en cuenta todos los actores
implicados. Es una materia además muy técnica y sobre todo
que escapa completamente a las competencias de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos porque creo
que tampoco es muy prudente ni aconsejable que otras
administraciones públicas se pronuncien sobre esto.

El precio de los medicamentos en un sistema con sanidad
pública como el nuestro debe asumirlo el Estado, en
determinadas situaciones y, por tanto, es en el ámbito del
Gobierno de España donde se debe regular esta cuestión.

Por todo ello no daremos apoyo a esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm moltíssim també a la
plataforma que avui ens acompanyi en aquesta comissió, en
aquesta Sala Verda que intenta recuperar també la normalitat
encara que sigui amb mascareta, ho dic perquè m’han presentat
a tots els components i ara no sé si us reconeixeré pel carrer
perquè anam tots tan tapats, tal vegada llavors no us reconegui.

En qualsevol cas, vull dir que nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa, que pensam que el Parlament de les Illes
Balears té tot el dret i, a més, així ho contempla el Reglament,
instar la institució que pertoqui, tant si és Europa com si és el
Congrés dels Diputats com si és el Govern espanyol, Unió
Europea o qui sigui pel que consideri lícit, necessari i pensam
que imprescindible, com és el cas d’aquesta iniciativa.

Per tant, nosaltres -com deia- hi donarem suport. Tampoc
no pensam que sigui una bona idea carregar les despeses de la
Conselleria de Salut i fer incrementar segons què perquè ens
sembla que amb la que ha caigut i el que s’ha gastat en els
darrers mesos i el que s’haurà de gastar, tal vegada no arribi per
tanta economia com haurem de menester i, si no, esperarem un
poc i comprovarem que això que dic és cert.

En qualsevol cas, no em vull desviar perquè me n’adon
també que avui tothom ha aprofitat l’avinentesa para vender su
libro, i no mir ningú, així és que jo em centraré exclusivament..

(Algunes rialles)

... en aquesta iniciativa que avui ens acompanya, com sap el Sr.
Gómez Gordiola ho dic amb molt d’amor.

Dit això, pensam que és una primera passa, una primera
passa... que la preocupació que tenim és que no sabem si
arribarà a no a bon port, si aquestes coses que nosaltres encara
que sigui per unanimitat aprovam, tot allò pel que lluitam, de
vegades dóna la sensació que el paper ho aguanta, ho escriu, ho
signam, li donam suport però llavors queda diluït en un llimbs
de bones intencions. I esperem, i que no es desanimi la
plataforma, que això no sigui així en aquesta ocasió.

Bé, pensam -com deia- que és una primera passa tot i que
som escèptics per intentar canviar la normativa que regula el
sistema de fixació dels preus dels medicaments.

Què passa? Que el poderós sempre guanya, és a dir, al final
no són els parlaments ni els governs ni absolutament res, qui
guanya són les grans potències econòmiques i les
farmacèutiques, no hem d’oblidar que són una d’elles. Una
iniciativa que efectivament pretén posar fi a la supremacia
desmesurada de la indústria farmacèutica que se n’aprofita de
la seva posició privilegiada. Comentàvem amb el diputat
Miquel Ensenyat del Grup Parlamentari MÉS les situacions que
es viu a alguns països del món, com és el cas de l’Índia, és a
dir..., com és el cas d’Estats Units, com deia la Sra. Martín,
nosaltres encara tenim un sistema de salut que ens aguanta i ens
subvenciona aquelles necessitats que tenim de medicaments,
no?, però, a quants de països al món, i nosaltres pensam que
vivim en un món global, es moren per manca de penicil·lina o
per manca d’un antibiòtic o perquè et pica una aranya, com
comentàvem, i no tens doblers per pagar l’antibiòtic que
necessites o la pastilla que necessites.

Bé, en qualsevol cas pensam que pagam a un preu
desmesurat i no ho pagam nosaltres, ho paga la Seguretat
Social, en tot allò de medicaments que necessitam, s’ha posat
l’exemple del tractament de l’hepatitis C, efectivament, el cost
de fabricació i d’investigació és de 300 euros, però es paga...
Espanya ha pagat de mitjana 20.000 euros per tractament, la
qual cosa ens sembla indecent, entre altres coses.

En aquest sentit, les organitzacions es plantegen la iniciativa
legislativa popular amb les modificacions legals perquè tenguin
les administracions més capacitat per deliberar i fixar preus
justos perquè els costs de fabricació i recerca han d’estar
degudament acreditats. Nosaltres, com diem, votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei perquè és el capítol que se’ns
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duu a aquesta comissió, no ens anirem més enllà amb reflexions
que es podrien presentar, a altres comissions hi estaríem
d’acord, les analitzaríem i ja veuríem què faríem, però en
qualsevol cas pensam que hem de preservar el manteniment de
l’estat de benestar i un dels mantres que nosaltres repetim una
i una altra vegada és que en aquestes coses no hem de consentir
de cap manera que facem un passa enrere, i si en aquest cas la
podem fer endavant, benvinguda sigui.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervé pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Res més que agrair a tots
els grups polítics que donen suport a aquest suport, valgui la
redundància, perquè d’això es tracta. Avui vull remarcar-ho que
donam suport a una iniciativa que ve de la Plataforma en
defensa de la sanitat pública.

És veritat que s’ha discutit l’àmbit competencial, tot i que
la PNL no ho diu talment, és ni més ni manco que una
convidada a la reflexió, ho dic sobretot als grups que 
consideraven que això hauria d’anar directament al Congrés de
Diputats; és a dir, jo he començat la meva intervenció al
principi dient que hi ha una opacitat respecte dels preus dels
medicaments. És a dir, quan vas a la farmàcia a cercar una
prescripció que t’ha donat el metge no saps realment allò què
val o què costa a l’administració pública en aquell moment i
com que no ho saps, el que diu en bon mallorquí, ojos que no
ven, corazón que no siente, per tant..., o en bon castellà, es
tracta que ho sapiguem. 

Perquè, crec que el fet que la informació es posi damunt la
taula, quina és la realitat de la necessitat del món, de quin és el
poder de les indústries farmacèutiques també, jo no som tan
pessimista com la Sra. Pons, jo crec que sí que es poden
canviar les coses, de fet en el món hi ha exemples, com l’Índia
precisament, que sí es poden canviar i que es pot plantar cara.
Especialment, i que és molt necessari, la inversió en
investigació amb doblers públics, és a dir, amb doblers que
evidentment no estiguin..., o amb estudis que no estiguin
sotmesos a interessos que siguin purament econòmics perquè,
com deia també abans, jo som dels que pensen que moltes
vegades els interessos econòmics i el compliment de drets
fonamentals sovint són incompatibles.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Triay,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. A mitjans de l’any passat vam
comprovar que els partits d’esquerra d’aquest parlament
apostaven i donaven suport a la sanitat pública i estam
contentes, jo i el meu grup, de veure que avui hi ha altres grups
que també se sumen a donar suport a aquesta ILP.

Bé, era d’esperar, crec, que el partit que més ha retallat en
sanitat no donés suport a aquesta iniciativa, per tant, crec és una
cosa que tampoc no ens ha de sorprendre molt. I encara m’ha
sorprès més escoltar el Partit Popular parlar que està a favor de
la investigació quan entre el 2009 i el 2017 va retallar 20.000
milions d’euros gràcies a la gestió del PP. Per tant, crec que
molt orgullosos tampoc no poden estar-hi.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdoni, que no l’he molestada en el seu torn, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci, respectem els torns, d’acord? Venga.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

I també remarcar que no es tracta de pagar més a les
farmacèutiques sinó que es tracta de pagar més diners donant
igual o un millor servei. Sra. Marí, es tracta de medicaments
amb preus justos i no de pagar més.

Per part de VOX, comentar-li que a l’Ajuntament de Getafe
ja hi va votar en contra, crec que era lògic que avui no donarien
suport a aquesta iniciativa, però també remarcar que demanam
la modificació de normativa europea precisament pel que ha dit
ella, la Sra. Ribas, modificar la normativa europea i
posteriorment modificar la normativa espanyola.

Res més a afegir, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ.

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sí que estic contenta que sigui
aquest el primer parlament del nostre país que doni suport a
aquesta iniciativa, agrair als grups que s’hi han adherit. I
lamentar aquest moment Jordi Pujol que aquí no toca, idò aquí
sí toca, aquí sí toca perquè aquesta és la casa del poble i perquè
totes les iniciatives que vénen de la societat civil han de ser
acollides i debatudes, és clar que sí!, i benvingudes siguin i
moltes gràcies a la plataforma per la feina que fan.

Entenc que pot molestar que es qüestioni qui governa des de
les ombres que es parli de conflicte d’interessos, que es parli de
transparència, ja ho entenc que molesta, molesta a qui ha
governat d’esquenes al poble. És una passa endavant, com bé
deia la companya diputada, en farem moltes més.
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Aquesta iniciativa legislativa popular no tenc cap dubte que
arribarà el mes de novembre al Congrés dels Diputats amb totes
les signatures que fan falta, hi farem feina de valent. Donam
suport, com sempre, a la societat civil i a tots els àmbits on
estam representats des d’Unides Podem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No faré ús de la paraula, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Idò, acabat el debat, passam a votar la Proposició
no de llei RGE núm. 9146/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9146/20...

(Aplaudiments)

... relativa a suport ILP medicaments a un preu just.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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