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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta, Carolina Torres substitueix Josep Torres.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, presidenta, Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3235 i 3394/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3235/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
suport als treballadors que han esgotat totes les prestacions.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
3235/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
suport als treballadors que han esgotat totes les prestacions, té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament aquesta
proposta va lligada a poder fer front a mesures necessàries per
donar suport a totes les persones que esgotin les prestacions. 

Estam en uns moments difícils, ja són moltes les persones
que en aquest moment han esgotat totes les prestacions, sigui
per la llargada de la crisi, sigui perquè no han tingut mai encara
l’oportunitat d’accedir al treball. Quan signàvem aquesta
proposta eren 53.000 les persones que a la nostra comunitat
estaven en aquesta situació; en aquests moments, d’inici de
temporada turística, s’han reduït, són 10.000 persones menys.

Però la contractació que es fa en aquests moments també
hem d’assenyalar que és una contractació majoritàriament molt
temporal; l’eventualitat i la precarietat de la contractació que en
aquest darrer mes ha ajudat a rebaixar les xifres d’atur és una
contractació que s’ha..., és a dir, el decreixement de contractació
és fonamentalment en els contractes temporals, i dins el marc de
contractes temporals, els contractes temporals inferiors a tres
mesos; aquests suposen quasi el 50% de la contractació dels
contractes temporals que es realitzen en aquests mesos que ja
comença a tirar la reactivació lligada a l’activitat turística a la
nostra comunitat.

Açò implica, evidentment, que quan acabi la temporada,
passat aquest tipus de contractes, siguin moltes les persones i
que s’incrementin les persones que no puguin arribar a tenir els
mesos necessaris de feina per poder tenir dret i accés a aquestes
prestacions de l’atur. Per tant en aquest sentit és preocupant la
situació en què ens podem trobar a partir del mes d’octubre, i
per tant en aquest sentit plantejàvem la necessitat que en un
termini de tres mesos, a fi de poder arribar a l’acabament de la

temporada turística, s’acordi des de la concertació social un pla
de mesures per garantir l’oportunitat dels treballadors i de les
treballadores que han esgotat les prestacions incorporant-se al
mercat laboral de les nostres illes. 

Aquesta iniciativa és molt semblant, tal vegada el termini és
el que marca la diferència, a una proposta que va ser aprovada
per unanimitat en el plenari del Parlament després del debat de
la interpelAlació en matèria de polítiques actives. Aquí
assenyalàvem i es va acordar el fet d’aquest compromís de
poder establir de manera concertada mesures d’urgència per a
l’accés al treball dels colAlectius amb més dificultat, joves i
aturats de llarga durada sense que cobrin prestacions. Per tant és
d’alguna manera un mateix acord; el termini aquí és el que
marca la diferència, i en aquest sentit, evidentment, ho deixam
a la consideració del que pugui pensar la resta de grups polítics.
La idea fonamental és que tant l’acord que vam aprovar a
plenari com aquest mateix acord, si s’aprova, és que les mesures
que el Govern de manera concertada pugui tirar endavant per a
aquests colAlectius es plantegin i estiguin vigents a la finalització
de la temporada turística, és a dir, per al proper hivern, en què
la precarietat de la contractació i les dificultats, encara, de
reactivació econòmica ens fan preveure amb molta seguretat
que la situació serà complicada per a moltes famílies a la nostra
comunitat autònoma.

Per tant en aquest sentit reiteram aquesta petició. Entenem
que hi ha un acord aprovat des de la unanimitat, açò és el més
important, però també evidentment plantejar la urgència de la
mesura de cara al proper hivern, que pot ser el més dur.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El nostre
grup, com ha dit ja la portaveu del Grup Socialista, donarà
suport a aquesta proposició no de llei en coherència amb aquella
a què vàrem donar suport en el ple de fa unes setmanes, i els
arguments ja estan recollits en el Diari de Sessions i tal vegada
no fa falta estendre’ns. 

Però coincidim amb ella en aquesta anàlisi que fa que tots
els indicadors ens estan apuntant que una vegada finalitzada la
campanya turística d’aquesta temporada la situació serà molt,
molt, molt complicada. A més a més tenim un pressupost per a
l’any 2012 en què no hi ha mesures econòmiques que generi el
mateix govern per generar ocupació, per generar treball. Els
agents principals que generen l’ocupació estan en mans de la
iniciativa privada; tots són dificultats les que té la iniciativa
privada en aquests moments per tenir crèdit, i per tant depenen
molt de la voluntat personal, de la voluntat del sector privat per
poder generar llocs de feina i, per tant, la comunitat autònoma
ha de liderar de qualque manera aquesta creació d’ocupació.
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Dèiem que les xifres ens preocupen perquè les xifres d’atur
continuen augmentant, fins i tot l’interanual, és a dir, en el
passat plenari se’ns va comentar que l’oposició ara no fèiem
preguntes en relació amb l’atur, però tal vegada no fa falta
perquè les respostes sempre són les mateixes, però de maig a
maig hi ha hagut una baixada d’un 9% de l’ocupació, per tant en
un moment de temporada alta sembla que no s’està reactivant
com altres anys es reactivava l’ocupació, perquè el Banc
d’Espanya manté -i hi coincideixen altres anàlisis econòmiques-
que l’economia espanyola baixarà a -1,5, i que creixement de
l’any 2013, si n’hi ha, serà pràcticament nul, d’un 0,2. Per tant
sí que tenim indicadors suficients perquè els governs, el de la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat, tenguin com un
objectiu prioritari la creació d’ocupació.

Vostès es refereixen en aquest cas a tot aquell colAlectiu de
persones que han esgotat la prestació econòmica, i pensam que
ha de ser un dels objectius prioritaris, perquè tenim gent que no
té cap tipus d’ingrés per cobrir les necessitats bàsiques de la
població, que pensam que ha de ser un objectiu prioritari per a
qualsevol govern, que la població no passi fam, perquè ho hem
de dir amb aquestes paraules. Vull dir que una vegada que s’està
esgotant la xarxa familiar i la xarxa social, que cada vegada
aguanta menys perquè cada vegada és més petita aquesta xarxa,
tenim gent en aquesta comunitat autònoma que no té cap ingrés
per cobrir les necessitats bàsiques. En aquest sentit l’informe
d’UNICEF, que ens apunta que la crisi comença a tenir cara
d’infant, un dels arguments principals que dóna és que hi ha
l’augment de població de famílies on hi ha presència de menors
en què cap dels seus membres fa feina, en què els adults estan
aturats, o bé perquè no han fet feina mai o bé perquè l’han
perduda, i que això ha suposat un 120% de l’any 2009 a l’any
2010, i aquest colAlectiu de persones, més de 714.000 en el
conjunt de l’Estat i a la nostra comunitat autònoma al voltant de
53.000, no té garantits uns ingressos per cobrir les necessitats
bàsiques.

Per tant davant això s’han de fer dos tipus de polítiques: o
crear ocupació per ocupar aquesta gent, que és de difícil
ocupació, bé perquè són majors de 45 anys, bé perquè són
persones d’atur de llarga durada, i per tant tenen greus
problemes d’incorporació; o incorporar una renda mínima o
donar prestacions econòmiques per garantir aquests ingressos.
El que no podem tenir és població que no tengui garantida la
cobertura de les necessitats bàsiques, i per cobrir les necessitats
bàsiques cap govern no es pot permetre només tenir la iniciativa
privada que puguin tenir les ONG en el repartiment d’aliments
o en altres iniciatives de caràcter social.

Per tant, tot i que pensam que hi ha d’haver un pla
d’ocupació per reactivar l’ocupació, estam d’acord amb el Grup
Socialista que aquest ha de ser tal vegada l’objectiu principal
d’aquest pla, l’objectiu diana, i que s’ha de fer un esforç des de
la comunitat autònoma per poder-lo garantir, o per poder
garantir l’ocupació o per facilitar l’ocupació d’aquestes
persones. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Servei d’Ocupació té com a
objectiu augmentar l’ocupació de les persones que es troben en
situació d’atur mitjançant les polítiques actives d’ocupació de
què ja hem parlat en diverses ocasions, i facilitar la incorporació
dels aturats al mercat laboral, per una banda, incrementar la
qualificació professional d’aquests aturats a partir d’accions
formatives conduents a certificats de professionalitat i d’acord
amb les necessitats del mercat laboral; així mateix, i com a
accions transversals per incrementar les habilitats professionals
dels aturats també hi ha accions formatives transversals, com
puguin ser d’idiomes o d’informàtica.

Les accions formatives que es programen estan relacionades
amb les necessitats de diferents sectors econòmics, perquè
nosaltres creim que un dels problemes principals d’aquests
aturats que han acabat les prestacions o dels aturats de llarga
durada és aquesta manca de formació i és el que ha de fer el
Govern, incidir en aquesta formació a fi que puguin tenir més
oportunitats i millors oportunitats per incorporar-se al món
laboral. Aquestes accions formatives que s’estan desenvolupant
en aquests moments des del SOIB es dirigeixen no només cap
als sectors econòmics tradicionals sinó també cap a nous
jaciments d’ocupació, que serien aquests que tenen possibilitats
d’absorbir aquests treballadors. Es pretén requalificar i
qualificar aquelles persones en situació d’atur provinents de
sectors econòmics en declivi, per exemple el sector de la
construcció, per tal de poder augmentar la seva ocupació i així
poder gaudir de més oportunitats per trobar un lloc de feina i
inserir-se al món laboral.

També es compta amb els recursos de la xarxa d’orientació
a les oficines del SOIB, així com d’entitats colAlaboradores, on
les persones en situació d’atur tenen la possibilitat d’un itinerari
personalitzat d’inserció amb accions de formació, d’orientació
laboral, d’autoocupació, de formació, com ja hem dit, i també
d’inserció laboral. Tenim tota una sèrie d’itineraris
personalitzats d’inserció que tenen precisament aquesta finalitat,
poder augmentat l’ocupació de les persones en situació d’atur,
i aquelles com les que avui parlam, que es troben en una
situació de risc, fan un procés d’acompanyament i un seguiment
una vegada ja s’han inserit al món laboral per tal que puguin
mantenir i incrementar les seves habilitats per poder gaudir d’un
lloc de feina estable.



304 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 24 / 14 de juny del 2012 

 

Per tant és l’actuació combinada d’accions d’informació,
d’orientació, accions individuals i grupals, foment de l’esperit
emprenedor, accions conduents a certificats de professionalitat,
que creim que incrementen les possibilitats de colAlocació, i
finalment el suport de l’ocupació mitjançant la recerca activa de
feina i la intermediació són les eines que ofereix en aquest
moment el Servei Públic d’Ocupació per tal d’augmentar les
possibilitats perquè els demandants d’ocupació puguin assolir
un lloc de feina i, per tant, baixar aquesta taxa d’atur que ens
preocupa a tots els grups per igual.

Aquestes actuacions és vera que van dirigides en general a
totes les persones en situació d’atur que estan inscrites dins
aquest servei d’ocupació, però en particular es dóna importància
a aquelles persones que es troben en una situació més
desfavorida, com podrien ser els aturats de llarga durada o
aquells que ja han acabat les prestacions, els joves, els
immigrants, les persones amb discapacitat, les persones amb
una problemàtica de salut mental i, en general, totes aquelles
que es troben a una situació de risc d’exclusió social. 

En aquest 2012 hi ha 47 projecte d’itineraris d’orientació
laboral per a persones en situació d’atur executats per entitats
colAlaboradores, a més dels orientadors de la xarxa d’oficines
del SOIB; a més hi ha 32 projectes d’itineraris personalitzats
d’inserció per a persones en situació de risc d’exclusió social,
i estan en procés d’execució aproximadament 393 accions
formatives conduents al que hem de dit del certificat de
professionalitat i especialitats transversals. 

Aquesta proposició no de llei fa referència també a les
prestacions, i com vostès bé saben les prestacions econòmiques
per a aquestes persones no són competència de l’autonomia,
sinó que serien una competència estatal, com també ja vàrem dir
en el ple de fa un parell de setmanes. Hem de dir una vegada
més que és vera que hi ha hagut una davallada en el pressupost
del Ministeri d’Ocupació, però és un pressupost, ho torn repetir,
que no sobrepassa les dues línies vermelles per al Govern
d’Espanya, que són les pensions i les prestacions per
desocupació. 

Ens parlen també a la seva proposició no de llei de la
concertació social, i jo vull posar en valor, vull posar de
manifest que el passat Consell de Govern va aprovar la creació
de la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears com a òrgan
central de participació institucional en l’àmbit de
l’administració econòmica i laboral de la comunitat autònoma.
Aquest govern ja està fent feina en la concertació. Aquest nou
òrgan, pel qual es regula la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives,
substitueix la Mesa de Diàleg Social que es va crear fa 15 anys
amb l’objectiu de donar-li una major continuïtat i no vincular-la
als pactes d’ocupació, que són d’un període determinat. Es
pretén revitalitzar i orientar sobre unes bases més sòlides les
formes tradicionals de participació institucional.

La Mesa Social Tripartida és un nou òrgan de naturalesa
econòmica i laboral que neix amb la vocació de construir una
estructura de tancament de tot l’edifici participatiu racional i
més completa i que reuneix les màximes instàncies sindicals i
empresarials i les autoritats en matèria econòmica i laboral
d’aquesta comunitat autònoma, amb la finalitat que totes les
parts puguin mantenir un diàleg de màxim nivell sobre les

qüestions generals relatives a administració econòmica i laboral
i es pugui donar coherència i unitat a la participació
institucional que es desenvolupa des de les diferents instàncies
especialitzades. Com he dit el problema de l’atur és un
problema que ens preocupa i ens ocupa a tots, per tant es volen
trobar solucions homogènies a les qüestions que es plantegen
des dels diferents òrgans. És un òrgan de naturalesa tripartida,
com he dit amb presència de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives en funció del percentatge de
representativitat atribuït a cada organització sindical i també a
cada organització empresarial, i també les persones de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació o, si escau, de les conselleries competents en les
diferents matèries específiques que s’aniran tractant.

I ja per acabar, també jo volia posar de manifest els resultats
de la reforma laboral. La reforma laboral és una reforma que ha
estat molt criticada, és una reforma que fins i tot varen arribar
a dir que era una reforma perillosa. Nosaltres l’hem defensada
des del primer moment i ja començam a veure..., és vera que
queda molta feina a fer, que queda molt de camí, però sí que
començam a veure els primers resultats i creim que són positius,
i creim que és una mostra més que anàvem per bon camí, que
aquest canvi de política laboral i d’ocupació era el que
necessitava. S’està contenint ja en aquest moment la destrucció
d’ocupació a nivell d’Espanya. El ritme de destrucció
d’ocupació per exemple en el 2009 era tres vegades superior a
les darreres dades que tenim del mes passat; s’han formalitzat
ja 30.700 contractes de suport a emprenedors. Veim que hi ha
un augment de la contractació indefinida i formativa. El nombre
de contractacions a nivell estatal durant el mes de maig va
superar el milió de persones de noves contractacions, a més les
Illes Balears van liderar aquesta xifra de noves contractacions
i amb el que és la resta de comunitats autònomes.

Un dels temes de què hem parlat aquí altres vegades, que era
el tema de la desocupació juvenil, veim que 30.000 joves ja
disposen d’un contracte indefinit d’ençà que està en vigor
aquesta reforma laboral i veim que per primera vegada ha baixat
l’atur en menors de 25 anys, concretament ha baixat en 10.429
persones. Tenim també 77.431 afiliats més a la Seguretat Social,
una afiliació a la Seguretat Social que ha anat augmentant de
manera consecutiva els darrers mesos. Tenim que 1.400
autònoms es donen d’alta a la Seguretat Social cada setmana des
del mes de febrer. Els autònoms també acumulen ja quatre
mesos consecutius d’augment d’afiliats després de set mesos en
negatiu. Evidentment, torn repetir que s’han analitzar amb
prudència aquestes dades, però sí que creim que és una mostra
més que anam pel bon camí i que aquesta reforma era
necessària. 

També, dins el que són els pressuposts de les Illes Balears,
s’ha fet un esforç tot i les dificultats que coneixen i que no fa
falta tornar repetir, s’han destinat 800.000 euros per a la
bonificació a les empreses que contractin persones de manera
indefinida, amb especial incidència precisament a aquestes de
les quals parlam avui, com puguin ser persones majors de 45
anys o aturats de llarga durada.
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Ja per acabar, vull dir que donarem suport a la seva
proposició no de llei perquè creim que és important que surti per
consens, però que sí els demanaria, si es pogués redactar en el
mateix sentit en què es va redactar aquella a la qual ja vàrem
donar suport al Ple, en què hi havia un punt que era bastant
similar, em sembla que canviava el tema dels terminis i això...
Si poguessin acceptar aquesta transacció, hi donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, evidentment
acceptarem el text alternatiu, però hi ha algunes consideracions
que crec que val la pena poder fer, sense voluntat d’entrar en
molt de debat.

El que fa referència a la concertació social, vostè coneix
perfectament que es va aprovar una llei de participació
institucional, es va acordar per unanimitat de tots els grups
polítics de la Cambra, de tots els sindicats i associacions
empresarials. És una llei que s’ha modificat d’una manera
unilateral per part del govern actual, però el problema que tenim
és que aquesta mesa social tripartida que neix arran d’aquesta
llei, si s’hi fixa i va als informes del CES, que encara no ha
desaparegut, trobarà que el darrer dictamen fet pel CES és lligat
al decret que regula aquest mesa social tripartida i veurà que no
hi ha acord. Aquest és el problema moltes vegades. La mesa
social tripartida neix al que és aquesta llei, evidentment s’ha de
desenvolupar, però curiosament es construeix aquesta mesa
social tripartida que ben segur que és una eina que ha de
funcionar sense l’acord dels agents implicats. Per tant, les
formes, en política, són molt importants. Tal vegada arribaran
al mateix debat, a la mateixa proposta, però en aquests moments
la constatació que tenim és que s’ha fet sense els agents que hi
participaven i açò en aquests moments, si sempre és important
en política, en moments de dificultats econòmiques encara ho és
més. És el darrer dictamen del CES, i per tant, la veritat és que
val la pena fer-li una lectura.

Dues altres qüestions, som conscients de l’esforç que es fa
en formació, totalment d’acord que és la millor eina d’ocupació
de joves, de grans, absolutament de tothom, que hi ha eines per
treballar en aquest sentit, que hi ha la xarxa d’orientació, que hi
ha programes per a colAlectius amb especials dificultats, així i
tot em permetrà que tots aquests recursos en el moment i per als
colAlectius que debatem, és difícil. És difícil. Evidentment, tota
la confiança que s’estructurin les mesures des de la concertació
social i per tant, no entraré en aquest debat. Totes les que
acordin i es concertin tindran el nostre suport i li ho dic
d’entrada, perquè sempre és important actuar i sobretot si es fa
d’una manera concertada.

Ara, les xifres actuals són bones? Tindrem molt de temps
per valorar els efectes de la reforma laboral entorn al mercat
laboral de la nostra comunitat. D’entrada, en el que duim no són
molt bones, no dic que siguin culpa de la reforma laboral, però
les dades laborals que tenim del darrer mes no són bones,
perquè cadascun dels paràmetres que ha assenyalat són pitjors
que l’any passat. Per tant, no podem assenyalar que siguin
bones, fins i tot els autònoms.

Els autònoms a la nostra comunitat autònoma, mes rere mes,
estam... evidentment que s’incrementen perquè ve la temporada
turística, però si ho comparam amb el mateix nombre de fa un
any estam en un 2,4% menys, perdoni a Balears un 1,6% menys;
a Menorca, un 2,6% menys; menys autònoms enguany en
relació amb l’anys passat. 

En l’atur, l’atur en relació amb l’any passat en el mateix mes
tenim més persones aturades, un 8% més i en l’àmbit d’afiliats
a la Seguretat Social en tenim menys, menys, que fa un any. Per
tant, també les xifres són negatives i de manera especial les
xifres totes es multipliquen per dos quan parlam de Menorca.
Serà un altre debat, però aquesta és la realitat, aquí tot hi
influeix. 

Amb els joves, què passa? Li ho repetesc, creim que els
incentius que dóna la reforma laboral per contractar persones
que cobren prestacions és molt més potent que els incentius que
el Govern balear o altres incentius específics que planteja el
Govern de l’Estat poden contrarestar el que suposa contractar
una persona que té prestació, perquè si contractes una persona
que cobra prestació t’ho pots deduir fins arribar a quasi 9.000
euros, que sempre és superior als incentius específics de
colAlectius.

Per tant, què passa amb la reforma laboral? És la substitució
d’uns treballadors per uns altres i açò és el que ens preocupa, ho
veurem perquè evidentment la dinàmica... i anirem  constatant
el que és la visualització d’aquesta reforma laboral i després, és
clar, ens trobam amb molta contractació indefinida que, per cert,
la contractació indefinida davalla..., si la contractació general a
Balears davalla un 1,2%, la indefinida davalla un 5,8%, davalla
molt més i no hem entrat a mirar si aquesta contractació
indefinida és parcial o total, perquè aquest és un altre drama, o
si és de contractes lligats al contracte nou d’emprenedoria que
té un cost zero d’acomiadament i, per tant, també és molt
precari.

Per tant, anirem veient els efectes de la reforma laboral, els
veurem i en aquest sentit, sí que vull constatar que totes i
cadascuna de les xifres laborals són pitjors que fa un any. I
preocupa sobretot -repetim- quan acabi la temporada què
podrem fer dins aquest àmbit. 

Tot el que el Govern avanci des de la concertació...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...sí, ja acab, tot el que avanci el Govern des de la concertació
tindrà el nostre suport. Per tant, acceptam el punt o la redacció
del punt que es va aprovar al plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Ens podrien dir exactament la
redacció...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de les
nostres illes de lluita contra l’atur habilitant els recursos
econòmics que de manera extraordinària possibilitin acordar de
manera concertada mesures d’urgència per a l’accés al treball
dels colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats de llarga
durada sense prestacions”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. 

Entenc així que quedaria aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3235/12 per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3394/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la
sanitat pública.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3394/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la
sanitat pública. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Llei 14/1986, de 26
d’abril, general de sanitat, establia el caràcter universal de
l’assistència sanitària a Espanya en atorgar-la a qualsevol
ciutadà espanyol o estranger resident a l’Estat. 

Desgraciadament aquest caràcter ha estat modificat de
manera substancial pel Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones, aprovat dia 17 de maig passat en el Congrés
de Diputats.

Aquest reial decret llei ha estat impulsat pel Govern del
Partit Popular i presentat per la ministra Ana Mato com una
modificació d’aspectes menors de la normativa sanitària
tramitat de manera urgent sense cap discussió en comissions del
Parlament ni amb les organitzacions socials i professionals i
ratificat només amb els vots del Partit Popular i d’UPN.

El reial decret estableix que el dret a l’assistència sanitària
dins el sistema públic de salut ja no serà universal, sinó que
estarà vinculat a la condició d’assegurat. Això significarà, de
moment i segons la lletra del reial decret llei, que en quedaran
exclosos els següents colAlectius: immigrants sense papers,
excepte els menors de 18 anys, urgències i embaràs i part; joves
majors de 26 anys que no hagin cotitzat mai a la Seguretat
Social; els discapacitats amb un grau de discapacitat menor del
65%; els divorciats i divorciades que depenien de la condició
d’assegurat del cònjuge, quedant oberta la porta també a
vincular el dret d’assistència a la condició d’assegurat que en el
futur s’estableixin altres colAlectius d’exclosos. El reial decret
contempla altres modificacions tendents a debilitar el dret a
l’assistència sanitària com l’exclusió de la cartera de serveis
finançats per la sanitat pública de les pròtesis i del transport
sanitari no urgent, tan important per als malalts crònics que
s’hauran de pagar pels pacients.

Havíem plantejat la proposició no de llei dins aquesta
vulneració de dret en el sentit de donar suport als colAlectius més
vulnerables com són les persones amb discapacitat sense
excloure d’aquest dret als altres colAlectius que també han
quedat fora targeta sanitària, però volíem presentar aquesta
iniciativa per expressar el nostre suport i la necessitat urgent de
donar atenció i resposta als discapacitats majors de 26 anys que
no hagin cotitzat mai justament per les dificultats que té aquest
colAlectiu de poder accedir a una ocupació.

Fa uns dies el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
rectifica i elabora un altre esborrany del projecte de reial decret
pel qual es regulen els requisits de l’assegurat del Sistema
Nacional de Salut. En el nou text fixa en 100.000 euros de renda
el límit per obtenir assistència sanitària a Espanya en càrrec a
fons públic, la qual cosa inclou les persones amb dependència
sense prestació reconeguda en el primer decret.

Sanitat ha explicat que ara es tracta d’un primer esborrany
que s’ha enviat a les comunitats autònomes per a una primera
valoració i recorda que encara pot canviar molt el text definitiu.
Aquest “encara pot canviar molt”, que ha avisat Sanitat, ens
genera dubtes essencials ja que no sabem en quina direcció
aniran els canvis fins que no s’aprovin d’una manera
reglamentària. Per tant, la ministra Ana Mato s’ha vist en
l’obligació de rectificar enviant una circular a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social per garantir l’assistència sanitària
d’aquest grup de població. D’aquesta manera ja hem dit que els
joves majors de 26 anys no hauran de solAlicitar la targeta per a
pobres que entrava en vigor a partir de dia 31 d’agost. Aquesta
rectificació, per tant, va en el mateix sentit de la proposició no
de llei que recollia les demandes del sector i representants de
persones amb discapacitat en el sentit de consensuar mesures
amb un menor impacte de les inicialment previstes pel reial
decret llei.

Per tant, queda en evidència que aquesta circular de
rectificació és la conseqüència del debat polític establert tant al
Congrés de Diputats com del debat que s’han produït a totes les
comunitats autònomes, fruit de l’alarma social que aquesta
mesura havia generat i de la protesta de tots els sectors
d’afectats. 
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Si volem dibuixar el panorama complet del rebuig que ha
provocat el Partit Popular ens hem de referir també que diverses
comunitats autònomes s’han negat a excloure els seus ciutadans
de l’atenció primària que preveia aquest decret i també que hi
ha hagut comunitats que han anunciat la interposició de recursos
d’inconstitucionalitat per la vulneració de les seves
competències. Estam, per tant, davant una rectificació
provisional que no sabem com acabarà, que pot millorar la
situació d’alguns colAlectius d’exclosos, però que no acaba amb
la intenció del Partit Popular de crear una sanitat dual: una
pública, infradotada per als assegurats, i una privada, per als que
la puguin pagar, demostrant així mateix que el reial decret de
Mariano Rajoy, a més d’acabar amb la universalitat, la gratuïtat
i l’equitat del Sistema Nacional de Salut, és una autèntica nyap
jurídic perquè el modifica, modifica aquest reial decret,
mitjançant circulars puntuals i també per la seva possible
inconstitucionalitat.

Una rectificació que demostra fins a quin punt el Partit
Popular està en contradicció permanent quan la secretaria
d’Estat del Ministeri de Sanitat Pública i Política Social en la
seva compareixença del passat dia 29 en el Congrés de Diputats
encara parlava de la tramitació que havien de seguir els joves
majors de 26 anys per poder accedir a una targeta sanitària en el
sentit del que deia en primera instància el primer text del decret
que es va aprovar.

Per tant, pensam que ara és el moment de fer una passa més
i que el Ministeri de Sanitat incorpori altres correccions al
decret llei 16/2012 i que aquest determini que els titulars d’una
targeta sanitària han de ser tots els ciutadans, indistintament de
la seva condició d’assegurats, puntualitzant en tot cas que tots
els espanyols sense excepció tindran dret a la targeta sanitària
i a les prestacions del Sistema Nacional de Salut amb
independència de la seva edat i de si cotitzen o no a la Seguretat
Social i també del seu grau de discapacitat i de la seva situació
conjugal. Aquesta seria l’única rectificació que podríem
admetre perquè retornaria el dret universal i gratuït a
l’assistència sanitària de tota la ciutadania. 

El PSIB-PSOE per tant, continua plantejant i exigint a
Mariano Rajoy la derogació d’aquest decret perquè suposa,
malgrat la rectificació puntual, un atac en tota regla dels pilars
bàsics del Sistema Nacional de Salut. Exigim per tant la
derogació d’un decret llei que obliga al copagament dels
medicaments, del transport no urgent, de les pròtesis i que
modifica la cartera bàsica dels serveis de salut d’una manera
integral perquè consideram que la salut és un valor social a
preservar per damunt de tot.

Des del reconeixement de la dura situació econòmica i
financera actual i de les imposicions d’Europa de reducció de
dèficit i del deute, cal fer emergir la realitat i pactar les reformes
a curt i mig termini i no canviar el model universal. És necessari
reclamar un debat rigorós a l’entorn de com mantenir el sistema
en aquests anys d’extrema dificultat per propiciar un pacte entre
la majoria de formacions polítiques que ha de comptar amb els
professionals, pacients, agents socials i empresarials. 

Si canvien el model d’accés universal finançat amb els
imposts tots hi sortirem perdent socialment i econòmicament. El
sector públic sanitari és motor de l’economia local i global i és
una part substantiva de la cohesió i la pau social. Per tant, ha de
formar part de la solució a la sortida de la crisi.

Malgrat aquest anunci de rectificació del decret en el sentit
de determinar que siguin les rendes superiors a 100.000 euros
les que quedin o els titulars d’aquestes rendes els que quedin
exclosos de la targeta sanitària, nosaltres mantindríem la
proposició no de llei en el sentit que s’arribàs a un pacte, a una
negociació amb tots els sectors que reconegués el dret a la
targeta ciutadana de totes les persones amb discapacitat sense
cap tipus d’exclusió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup donarà suport a aquesta
proposició no de llei amb un sí crític, perquè estam més d’acord
amb la seva exposició que amb el que formula la proposició no
de llei, que es centra en dos colAlectius: les persones amb
discapacitat i també les dones majors sense dret a l’accés
sanitari, que eren persones tal vegada, o dones en aquest cas,
separades; també podria afectar homes, però sí que estam
d’acord amb la seva exposició i entenem la voluntat d’aquesta
proposició no de llei.

Nosaltres vàrem fer una cosa semblant en la targeta
sanitària, vàrem demanar que aquesta targeta sanitària no es
pagàs, però una vegada que es paga, doncs vàrem fer una
proposició no de llei perquè els sectors més vulnerables no
haguessin de pagar aquests 10 euros, que no va ser aprovada en
el Parlament, amb els vots en contra del Partit Popular.

Perquè el que realment hi ha darrere aquest decret és canviar
el model sanitari que tenim actualment, que és una sanitat
universal per a tothom. Perquè aquest model que ens proposen,
que és d’assegurat, és un model que relaciona la sanitat amb la
feina; el que tengui feina tendrà garantida la sanitat, el que no
tengui feina no té garantida la sanitat. Quan això ja es va
canviar, va ser un dels acords de la transició democràtica anar
cap a una sanitat universal on no es pagava la sanitat a través
dels imposts de la Seguretat Social, sinó que es feia a través dels
imposts generals de tothom, IRPF, IVA, capital, etc. I el que
tenim en aquests moments avui aprovat és que els menors de 26
anys que no treballin o les persones que tenguin una discapacitat
inferior, perdonin, sí, inferior al 65% no tenen dret a una targeta
sanitària i és aquest model amb el qual nosaltres estam
absolutament amb desacord, amb rompre.
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Primer varen ser unes declaracions de la ministra, que ens va
dir que ens havíem de tranquilAlitzar, que tots els ciutadans
tenien garantida la sanitat; es varen fer modificacions de cinc
fulles d’aquest decret, en els quals no modificava precisament
això, després es va fer una altra modificació posterior a aquesta
de 15 de maig, crec que era de 28 de maig, on també, a través de
quatre fulles es modificava el decret, tampoc hi havia la
modificació del que ha comentat vostè. I ara sembla que hi ha
una circular i una voluntat política, sembla, de modificar aquest
decret i garantir que totes aquelles persones majors de 25 anys,
que no puguin declarar que guanyen més de 100.000 euros,
tendran dret a la targeta sanitària, els immigrants sembla que
igual i també les persones amb discapacitat. Tot i així, nosaltres
hi estam en contra, perquè una persona que pot declarar que
guanya més de 100.000 euros és una persona que paga imposts,
via IVA, perquè té capacitat de consum i per tant paga imposts;
IRPF, per què d’on treu 100.000 euros; via taxes d’herència; via
taxes de capital, paga imposts i si paga imposts té dret a la
sanitat pública si es pogués derogar aquest decret.

Per tant, no entenem aquesta voluntat del Partit Popular de
rompre amb la universalitat de la sanitat, perquè aquest decret
l’únic objectiu que té és rompre amb la universalitat de la
sanitat pública.

De vegades també sentim el Partit Popular que diu que no,
a diputats del Partit Popular en aquest cas, que aquest decret
garanteix la universalitat i no és cert, no garanteix la
universalitat, no la garanteix en aquest moment en què està
aprovat, però tampoc la garantirà en el moment que s’aprovi el
que se suposa que serà una rectificació, que totes aquelles
persones que demostrin que tenen més de 100.000 euros no
tendran dret a la Seguretat Social si són majors de 26 anys i no
són persones actives, si són persones immigrants o si són
persones amb una discapacitat inferior al 65%. Per tant, aquest
model deixa de ser universal.

Però escoltam també als diputats del Partit Popular que els
aturats en aquests moments doncs han sortit beneficiats, i hem
de dir que no són els aturats els que n’han sortit beneficiats, sinó
tots aquells aturats que ja han esgotat la prestació de subsidi.
Vull dir que no és un tema d’aturats.

Nosaltres no estam d’acord amb aquest decret, pels motius
que he exposat, i el que ens preocupa, perquè a un moment com
aquest en que Europa contradiu el Sr. Rajoy i li diu que aquests
100.000 milions d’euros que prestaran a la banca espanyola no
són a canvi de res, que no només és que se’ls faci un 3 o un 4%
per retornar aquests doblers, sinó que hi haurà d’haver mesures
molt dures en relació amb l’administració pública, en relació
amb els treballadors de l’administració pública i en relació
també amb les pensions, no sabem si aquesta voluntat s’arribarà
a concretar. Per tant, nosaltres no defensam aquest decret.

En aquest moment ens preocupa perquè a partir de l’1 de
juliol, si no s’ha modificat aquest decret, una persona menor de
26, perdonin, una persona major de 26 anys no tendrà Seguretat
Social si no té una feina. I aquí ho posen d’una forma molt
clara: en aquests casos, la persona, si acudeix a la Seguretat
Social, haurà de pagar la contraprestació: “Aquella persona que
no tenga la condición de asegurado o de beneficiario del
mismo podrá obtener la prestación de asistencia sanitaria
mediante el pago de la correspondiente contraprestación”.
Això, si no s’aprova a dia 1 de juliol la presumpta modificació
que vol fer, que encara no s’ha anunciat oficialment sinó que és
a través d’unes circulars a les administracions autonòmiques, i
ens n’hem assabentat perquè hi ha hagut una espècie de filtració
de determinats periòdics, les persones d’aquestes
característiques, majors de 26 anys, persones amb discapacitat,
menors, persones amb discapacitat superior a un 65%, ai!,
perdonin, menor a un 65%, aquestes persones hauran de pagar
una contraprestació econòmica.

I perquè se’n facin una idea, si ara, per exemple, una alAlota
de 27 anys, que no ha fet feina i té un accident i li han de fer una
intervenció de maluc, haurà de pagar, segons el butlletí oficial,
7.513 euros; si és una intervenció en el peu, per posar un altre
exemple, 3.800 euros; si està embarassada i té una cesària sense
complicacions, 3.698 euros. Això a dia 1 de juliol, escassament
a 10 dies.

I el que ha fet vostè, el que han fet de moment la sanitat o en
aquest cas la ministra de Sanitat és respondre a una massiva
oposició a aquest decret, però que encara no està concretat en
res, perquè de moment tot és una voluntat. I el Partit Popular en
temes de voluntats ens té preocupats, ahir vàrem ser sorpreses
que dimarts, en el plenari, el Sr. Vicepresident digués que els
hospitals es tancarien i ahir la Sra. Castro va dir que els
hospitals no es tancaran. Vull dir, clar, fins que no ho diguis
signat i firmat i publicat en el BOIB doncs les coses no acaben
d’aclarir-se. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Guardin silenci, senyors diputats.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Hi va haver una contestació forta, varen
haver, metges, no només les comunitats autònomes que es varen
oposar, metges dient que si hi ha objecció de consciència per al
tema d’avortament hi haurà objecció de consciència per al tema
d’atendre les persones, i que no els demanaran Seguretat Social;
perquè el metge, l’obligació que té és atendre un malalt,
independentment que tengui Seguretat Social i que no tengui
Seguretat Social; hi va haver tot un colAlectiu de metges que va
dir que farien objecció de consciència a aquest decret a les
comunitats autònomes que varen dir que no deixarien sense
atenció sanitària els seus ciutadans.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei. Confiam que això es modifiqui, amb això dels 100.000
euros no hi estam d’acord, perquè insistim, una persona que té
100.000 euros anuals o pot declarar 100.000 euros anuals és que
paga imposts en el nostre país i per tant també ha de tenir dret
a la Seguretat Social i a l’assistència sanitària. Darrera això hi
ha l’única voluntat de rompre la universalitat del sistema
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sanitari, acostumar-nos a tots que el sistema sanitari, que ara era
universal, progressivament vagi a un concepte d’assegurat i
lligat a la feina, com era en temps del franquisme: vostè té feina,
vostè té Seguretat Social; vostè no té feina, doncs vostè haurà de
pagar-se-la o anar a un altre sistema que no és el públic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El objetivo fundamental de
la reforma sanitaria, aprobada por el Gobierno, es garantizar la
sostenibilidad del sistema y al mismo tiempo preservar el
derecho de los ciudadanos a la protección de su salud. El
Gobierno ha recibido propuestas desde todos los ámbitos, se han
recibido propuestas de copago en la asistencia sanitaria que el
Gobierno ha descartado; se han recibido propuestas de cobro
por receta, que el Gobierno ha descartado; se han recibido
propuestas de pago por día de internamiento hospitalario, que el
Gobierno ha descartado.

El Gobierno tenía un objetivo inequívoco con el que ha
cumplido: garantizar que la asistencia sanitaria pública sea
universal, pública, gratuita y de máxima calidad. Somos el
único país de la Unión Europea que, a pesar de la crisis,
mantiene gratuita una cartera asistencial tan amplia. Por otra
parte, quiero decirlo muy claramente, ningún ciudadano se va
a quedar sin asistencia sanitaria básica en España, porque así lo
dice el decreto ley y porque así lo garantiza la Constitución, y
decir lo contrario no se corresponde con la realidad.

Cuando les escucho hablar del real decreto ley me da la
impresión de que su fuente no es el propio real decreto, sino
algún panfleto partidista, pero desde luego sus opiniones no
están basadas ni en la realidad, ni en el real decreto ley ni
muchos menos responden a la verdad. Enriquecería mucho los
debates si habláramos de cuestiones reales y no de aquéllo que
ustedes quieren que crean los ciudadanos, les agradecería un
poco más de rigor.

Las medidas contenidas en el real decreto ley garantizan el
actual modelo sanitario recogido en la Ley general de sanidad
del 86, no hay ningún cambio de modelo, se pongan ustedes
como se pongan, no hay cambio de modelo porque no hemos
presentado una ley que modifique leyes anteriores. Sigue
vigente, por ejemplo, la Ley de sanidad que, en su artículo 1.2,
dice que son titulares del derecho a la protección de la salud y
a la atención sanitaria todos los españoles y ciudadanos
extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio
nacional. ¿Qué es lo que hace el real decreto? Simplemente
cambia el procedimiento para tener la condición de asegurado.

Los españoles ya estaban asegurados a través de la
Seguridad Social, sistema antiguo y consolidado en nuestra Ley
de cohesión del Sistema Nacional de Salud, lo que hemos hecho
es cambiar un procedimiento reglado para equipararnos también
a los paises de la Unión Europea. Con el real decreto se
mantiene el sistema de aseguramiento que ya teníamos, y en
este apartado me gustaría hacer una puntualización porque hay
quien está más interesado en confundir que en evitar la
confusión; con las transferencias de competencias del Insalud a
las comunidades autónomas se produjo el cambio en el modelo
de financiación de la sanidad, pasando de un modelo financiado
por las cuotas a la Seguretat Social a financiación vía
presupuestos, no así la garantía de cobertura de asistencia
sanitaria a todos los españoles.

Y no lo digo yo, la Fundación Alternativas, que ustedes
deben conocer perfectamente, esa que dicen que no está
vinculada al PSOE pero que tiene como patronos a José Luís
Rodríguez Zapatero y a Felipe González, hizo un informe, por
cierto encargado y pagado por el Ministerio de Trabajo del Sr.
Zapatero, un informe sobre la universalización de la atención
sanitaria en España, y ese informe dice lo que sigue, y leo
textualmente: “El derecho a la sanidad debe de poder ser
ejercido por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad,
lo que convierte el aseguramiento único en el gran reto político
de la universalización dada la situación actual.” Añadía,
además, que “El mantenimiento de la indefinición actual en
relación con el aseguramiento sanitario, con financiación
pública, es absolutamente incompatible con un sistema
universalista.” Añadía que “El Sistema Nacional de Salud en el
año 2005 no es un sistema universal, a pesar de que
aparentemente se entiende que sí lo es”. Finalmente, el informe
aconsejaba “proceder a la universalización para todos los
ciudadanos y residentes bajo la modalidad que se considere más
adecuada”.

Como ven, en España la sanidad no era del todo universal,
y no lo digo yo, lo dice un informe encargado por el Gobierno
anterior, poco sospechoso de ser afín al PP. De hecho la Ley de
salud pública de 2011, en su disposición adicional sexta
extendía la atención sanitaria a parados de larga duración y
establecía un nuevo plazo para generalizarla a todos los
españoles. Y yo me pregunto, si ya tenía todo el mundo el
derecho, según ustedes, ¿por qué esta disposición adicional
tiene que añadir a determinados colectivos?

A pesar de lo que algunos quieran hacer creer, en España es
y ha sido siempre la Seguridad Social la que organizaba el
procedimiento administrativo para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria, eso sí, con múltiples y diversas
normal, algunas de ellas de los años setenta, y que ahora, con el
real decreto, se unifican en un procedimiento único. Por tanto,
ahora y antes existía vinculación con la Seguridad Social, de
hecho, para obtener la targeta sanitaria en los servicios de salud
de las comunidades autónomas, se requiere y se requería
expresamente la afiliación a la Seguridad Social. ¿Acaso no es
lo primero que tienen en la lista de trámites a hacer los padres
cuando tienen un bebé? Para obtener la targeta sanitaria de los
bebés, lo primero que se hace es darle de alta en la Seguridad
Social, ¿no es cierto? La única diferencia es que ahora hay un
procedimiento único, como recomendaba el referido informe de
la Fundación Alternativas. Así, en el real decreto ley se
mantiene el sistema de aseguramiento que teníamos y al mismo
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tiempo se unifica el concepto de asegurado, y se definen todas
y cada una de las posibles situaciones en las que un español
puede encontrarse en el momento en que se realiza el trámite
administrativo.

Este mismo procedimiento administrativo se aplicará a
ciudadanos de otras nacionalidades, a los que además se aplican
las normas europeas transpuestas, los convenios bilaterales o las
exigentes de extranjería según el caso. Por tanto, es totalmente
falso que haya algún retroceso. Todo lo contrario, hay un paso
adelante, un paso decidido con la definición de concepto y
procedimiento único. Por fin hay garantía de reconocimiento en
el derecho a todos los españoles.

Lo que sí que ha cambiado, y a mejor, es el avance de la
universalización de la asistencia sanitaria pública, mediante este
real decreto todos los españoles tienen garantizado el
reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria. En las leyes
anteriores se hablaba de universalidad, pero era una
universalidad con condiciones, dejen que le diga que los únicos
que han puesto condiciones a esa universalización han sido los
gobiernos socialistas; en la Ley de salud pública, que ustedes
aprobaron en 2011, la disposición adicional sexta dice que “La
extensión del derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública
se realizará para determinados colectivos en función de la
evolución de las cuentas públicas”, o sea, se condicionaba la
universalidad a la situación económica, por tanto la
universalidad no estaba garantizada, dependía de las cuentas
públicas. Ahora, sin embargo, con este real decreto damos un
paso más hacia la universalización, cada ciudadano es sujeto del
derecho a la asistencia sanitaria por sí misma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

..., sin dependencias de la situación económica, ese es el gran
avance de esta norma hacia la universalización, tantas veces
nombrada y nunca solucionada por ustedes.

Con el real decreto ley aseguramos el derecho de todos los
españoles, estableciendo un único procedimiento de
reconocimiento, el mismo exigible a ciudadanos de otras
nacionalidades. Todas, y repito, todas las posibles situaciones
en las que se puede encontrar un ciudadano español están
recogidas en alguno de los supuestos del real decreto ley, salvo
que ustedes nos quieran convencer en este parlamento de que
pasar de ser beneficiario de una targeta a ser titular de la misma
es perder el derecho a la asistencia sanitaria.

No podemos entender por qué los gobiernos socialistas no
adecuaron la normativa española a los reglamentos y a las
directivas europeas que ellos mismos firmaron y negociaron en
Europa. El anterior gobierno no reguló los requisitos de
aseguramiento en el Sistema Nacional de Salud en que se basa
Europa para exigir igualdad de trato en la asistencia que se
presta a los ciudadanos del propio país y del resto de estados,
con facturación posterior, como sí han hecho todos los países de
la Unión Europea y del espacio común europeo. Es decir, aún
sabiendo cuáles serían las exigencias de Europa en este sentido,
España no había hecho su tarea.

Señoras y señores diputados, con esta norma hemos
establecido que los extranjeros tengan por lo menos las mismas
condiciones que los españoles y que, además, son las
condiciones que a los españoles nos exigen en sus países cuando
viajamos fuera, cosa que no ocurría hasta ahora. Hemos
establecido freno a determinados abusos a los que la sanidad
pública española estaba siendo sometida y que ustedes han
permitido. Son ustedes los que tienen que explicar por qué no
incorporaron el artículo 7 de una directiva que recoge, de forma
explícita, la prohibición de desplazarse en busca de atención
sanitaria, el único artículo que no se incorporó al derecho
español. Esta decisión ha provocado que España no haya podido
facturar la asistencia sanitaria en 700.000 casos, como dice el
informe del Tribunal de Cuentas, y ha ocasionado un gasto extra
de 1.000 millones de euros sólo en el año 2009.

Señorías, este olvido del Gobierno socialista ha dejado a los
españoles en inferioridad de condiciones con respecto a los
europeos, que disfrutaban en España de una magnífica sanidad
a costa del contribuyente español; ciudadanos que en muchos
casos venían, se operaban y volvían a sus países de origen,
siendo el Sistema Nacional de Salud el que debía hacerse cargo
de los gastos generados por esta operación. Y lo que es peor,
asumiendo gastos futuros ocasionados por la targeta sanitaria
que les hemos otorgado. Se daba la situación de que a un
español se le exige en cualquier país de Europa justificar medios
suficientes, la targeta europea o un seguro médico, y en España
los ciudadanos de otros países podían obtener la targeta sanitaria
por el simple hecho de empadronarse en nuestro país.

El real decreto corrige esta situación y contempla la iguadad
de trato como principio, es decir que los españoles recibamos el
mismo trato que los ciudadanos de cualquier otra nacionalidad,
dentro y fuera de España. Y decir lo contrario no se corresponde
con la verdad.

Esta reforma garantiza la universalidad y evita el turismo
sanitario, sin embargo ninguna persona que lo necesite, y repito,
ninguna persona que lo necesite va a quedar desatendida, sea
española o de otra nacionalidad, pero se evita que haya personas
de otras nacionalidades con solvencia económica que mediante
lagunas administrativas puedan beneficiarse de forma gratuita
de los servicios sanitarios españoles. Esto no pasa en ningún
país del mundo y España no debería ser una excepción.

Por tanto, nada ha cambiado en cuanto a la extensión del
derecho, hay una clara apuesta por la universalización de la
sanidad, pero no una asistencia sanitaria al universo universal a
costa de los españoles, como nos estaba ocurriendo.
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Miren, existen dos actitudes ante los problemas que afectan
a los españoles: en primer lugar, ignorarlos, negarlos y
desentenderse de ellos; en segundo lugar, enfrentarse a ellos con
soluciones valientes, responsables y necesarias. Eso es lo que
está haciendo el Gobierno. La izquierda elige siempre la
primera opción, ignorar los problemas, negar una crisis que ha
llevado al paro a más de 5,5 millones de españoles. Han hecho
a España y a los españoles más pobres, más endeudados y han
provocado una pérdida de la confianza internacional nunca
antes conocida. 

Esa es la manera socialista de gobernar, dejando a un país
arruinado, con grandes secuelas en la economía y sobre todo en
la sociedad del bienestar. Especialmente en uno de sus pilares,
la sanidad, que se encuentra en grave riesgo de quiebra tras
ocho años de gobierno socialista, ocho años en los que ustedes
han permitido cruzados de brazos que 16.000 millones de euros
se quedaran sin pagar, cerraban empresas proveedoras y los
medios de comunicación recogían una posible alarma de
desabastecimiento. Entre 2009 y 2011 la deuda del sector
sanitario ha aumentado un 173% y sólo en 2011 ha crecido un
83%.

Ante esta situación de quiebra técnica, hemos tenido que
establecer medidas para evitar que esto ocurra, protegiendo a la
sanidad de los efectos de la crisis. Este real decreto supone un
ejercicio de responsabilidad para solucionar los problemas que
padece la sanidad y responde a la voluntad de hacerla
sostenible. Y todo ello manteniendo una asistencia sanitaria
universal y gratuita, aunque ustedes preferirían que fuera de otra
manera.

Por todo ello, votaremos en contra de su proposición no de
ley, puesto que los colectivos a los que usted se refiere tienen la
asistencia sanitaria garantizada.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Supòs que vol fer ús de la
paraula per contradiccions el grup proposant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, gràcies pel seu
suport, compartim l’esperit i la filosofia d’aquesta proposició no
de llei i compartim la necessitat de derogar un decret llei que
clarament vulnera el dret d’accés a la sanitat pública i universal
de molts de colAlectius, de molts de ciutadans del nostre país.

A la senyora del Partit Popular, quan es refereix que aquest
decret garanteix la universalitat de l’atenció sanitària i que cap
ciutadà no quedarà sense assistència i que aquesta és la realitat,
jo li diré que la realitat no és aquesta, la realitat és que hi haurà
molts de ciutadans que quedaran fora d’assistència i cobertura
sanitària, justament per l’aplicació d’aquest Decret llei 16/2012,
diguin el que diguin. I veurem les correccions i, en definitiva,
des del moment en què el Partit Popular, la Sra. Mato, inicia
mitjançant aquesta famosa circular, una possible modificació
per les repercussions negatives que té a uns sectors de la
població aquest decret llei, això vol dir qualque cosa, voldrà dir

que se fa ressò de les protestes i d’un decret que queda coix i
curt quant a l’assistència.

Miri, la realitat d’aquest decret quan vostè diu que no afecta
i que aquesta és la situació..., jo li diria, miri, miri la realitat,
aquesta és la realitat, persones que no poden tenir atenció
perquè l’han de pagar, persones que haurien de tenir aquesta
atenció universal i aquest dret a poder-se fer una radiografia, un
tractament. Aquesta és la realitat del Partit Popular i ja la
començam a patir. Per tant, no vengui aquí a justificar que
aquest decret no vulnera drets dels ciutadans, quan veim que ho
fa, i això és l’inici.

Miri, el sistema d’assegurament que vostès proposen ens
torna al temps de Franco, als anys setanta quan el dret de
l’assistència sanitària estava vinculat a la feina i al treball.
Vostès ens duen aquí. Per tant, no podem estar d’acord de cap
de les maneres i mantenim que aquest decret s’ha de derogar.

Aquesta proposició no de llei anava encaminada a protegir
un sector molt concret i molt vulnerable que quedava exclòs de
tenir aquesta targeta, els discapacitats majors de 26 anys, amb
un grau de discapacitat fins al 65% que no havien cotitzat mai.
Sap vostè quantes persones coneix vostè que es troben en
aquesta situació? El 90%, perquè no tenen accés al món laboral,
perquè tenen impediments per poder accedir amb normalitat al
món laboral. Per tant, queden exclosos d’aquesta situació.

Balears és la comunitat amb més processos de divorci de tot
l’Estat i, per tant, podem entendre que hi haurà moltes dones,
una gran part de les dones que quedaran excloses, dones que han
dedicat tota la seva vida a la família, renunciant a la vida laboral
per tenir cura de la seva família, quedaran excloses si no es
corregeix. I això no és demagògia, això és una realitat. El PP
faria bé de revisar per què té alçats tots els colAlectius socials en
aquests moments, ja no només els docents i les persones amb
discapacitat en general, hi tenen tot el sector sanitari, quasi tots
els metges i els sindicats mèdics han dit que no acceptaran
aquest decret si significa que quedin excloses persones que
tenen atenció cada dia amb noms i llinatges, persones que ells
reben cada dia i que tenen cara i ulls, que no acceptaran aquesta
discriminació i que els prestaran atenció. Fins i tot, demanen
que la gent posi recursos contra aquesta decisió.

Miri, tot això està passant perquè vostès actuen sense
consens i sense arribar a pactes, ordeno y mando. Aquest és
l’esperit del Partit Popular, en soledat, tot sol, sense consultar i
sense arribar a acords. Nosaltres des del Partit Socialista els
hem estès la mà per arribar a acords en tots els temes, en tots els
àmbits que afecten la comunitat autònoma i la ciutadania i
vostès no s’han volgut asseure per cercar solucions entre tots. El
Partit Popular en aquest moment no dóna solucions a la
ciutadania, estam pitjor que fa un any. Per tant, farien bé de
canviar aquesta actitud i poder arribar a les solucions que no
arriben de la seva mà.
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Mirin, vostès volen criminalitzar els que estan en situació
d’inferioritat, per poder tirar una cortina de fum que tapi les
seves mancances i la seva falta de resposta cap a una societat
que demana solucions que vostès no donen. Per tant, els agraïm
el poc suport que ens donen, però ens confirma aquest poc
suport i aquesta manca de suport que vostès no volen rectificar
una política i una manera de fer que perjudica tota la societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3394/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3394/12 per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

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