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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Catalina Palau substitueix José Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3232/13 i
3354/13.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3232/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la solidaritat no es
pot penalitzar.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3232/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a la solidaritat no es pot
penalitzar, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei que va ser registrada el mes de març tenia
com a objectiu que aquest parlament debatés, en aquell moment,
un projecte de la reforma del Codi Penal que incorporava tota
una sèrie de modificacions, i entre elles un article, la
modificació d’un article, concretament crec que era el 318 bis
on deia que aquell que intencionadament ajudi a una persona
que no sigui nacional d’un estat membre de la Unió Europea a
entrar en el territori d’altre estat membre o transitar a través del
mateix vulnerant la legislació pròpia de l’estat serà castigat amb
una multa de 3 a 12 mesos o amb presó de 6 a 2 anys. 

Així mateix, aquesta proposta d’avantprojecte establia que
el Ministeri Fiscal podrà abstenir-se d’acusar per aquest delicte
quan l’objecte perseguit sigui, exclusivament, prestar ajuda
humanitària a la persona en qüestió.

Aquesta redacció va generar tota una sèrie de respostes
socials, sobretot per part del colAlectiu de persones o ONG que
feien feina amb el colAlectiu d’immigrants en situació
d’irregularitat a l’Estat espanyol, explicant que aquest redactat
era un redactat que confonia socialment perquè les conductes
absolutament ilAlícites i immorals com era la persecució de
tractes de persones, que és el que es pretenia amb aquest article,
es confonia amb pràctiques de caràcter humanitari i solidari amb
persones que a la nostra comunitat autònoma o al conjunt de
l’Estat que estan en situació irregular. També s’establia que
l’objectiu d’aquesta norma podia generar un efecte secundari,
intimidar els ciutadans de l’Estat espanyol perquè no ajudassin
les persones en situació d’irregularitat perquè els podia caure
qualque tipus de presumpte delicte. 

De fet, va ser també el Poder Judicial que va demanar que es
redactàs d’una altra manera atès que aquest polèmic article així
com estava redactat, deia el Consell del Poder Judicial, que
quedava implícitament diferida la futura unificació als criteris
del Ministeri Fiscal, es deia, qui té les competències d’elaborar
la llei, que ha de ser el Parlament, ha d’establir de forma molt
clara que és humanitari i que no és humanitari perquè si no,
quedarà a la unificació dels criteris del Ministeri Fiscal. I el
Ministeri Fiscal no és el màxim representant de l’Estat espanyol
ni de la sobirania que és, en aquest cas, el Parlament.

Tota aquesta mobilització va arribar també als ajuntaments,
són molts els ajuntaments que han solAlicitat aquesta
modificació, a la nostra comunitat autònoma són diversos, arreu
de l’Estat també hi va haver una ampla onada de solidaritat en
aquest sentit, i aquesta proposició no de llei volia recollir
aquesta preocupació i volia recollir aquesta situació.

L’avantprojecte de llei es publica el mes de juliol, el mes de
juliol continua aquest article talment està redactat en aquesta
proposició no de llei, però finalment tota aquesta mobilització
social va fer que el projecte ja, no l’avantprojecte, sinó el
projecte de llei orgànica que es registra a les Corts fes que
desaparegués o que aparegués una altra redacció. En aquest
moment el que es debatrà a les Corts serà, "quien
intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional
de un estado miembro de la Unión Europa a entrar en
territorio español y transitar a través del mismo de un modo
que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de
extranjeros será castigado con una pena de multa de 3 a 12
meses o prisión de 3 meses a un año. -però introdueix- Los
hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el
autor fuera únicamente prestar ayuda humanitaria a la
persona de que se trate. 

Per tant, hi ha hagut una modificació substanciosa, podem
dir que un dels objectius d’aquesta proposició no de llei ja està
modificat, l’objectiu polític de modificar aquest avantprojecte.
Això crec que ha estat una resposta a la mobilització social
perquè dins la voluntat inicial ja es recollia que hi podia haver
aquesta situació d’ajuda humanitària, però es deixava al
Ministeri Fiscal, la demanda social i política que quedàs clar en
el futur codi penal ja s’ha incorporat.

Per tant, nosaltres podem demanar, podem veure que aquesta
proposició no de llei en el punt 2 es pot retirar, perquè l’objectiu
polític ja s’ha aconseguit. Però sí volem aprofitar, ja que aquesta
proposició no de llei ha arribat a la comissió, per mantenir el
punt 1 i el punt 3. El punt 1 seria que el Parlament de les Illes
Balears rebutja qualsevol mesura que suposi un obstacle a la
solidaritat amb les persones immigrants, independentment de la
seva situació administrativa. I el punt 3 seria que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que
continuï treballant per promoure la convivència entre les
persones a la comunitat autònoma, amb independència de quin
en sigui l’origen, la nacionalitat o la situació administrativa.
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En aquests moments pensam que així com a la segona ja
s’ha aconseguit la modificació, el punt 1 i el punt 3 per ells tal
vegada no justificarien una proposició no de llei, però en
aquests moments, atès que ja ha arribat fins aquí, pensam que sí
que es poden mantenir i que es poden votar. 

Estam en una situació de crisi, estam en una situació on els
recursos socials, econòmics, laborals, cada vegada són més
escassos o continuen sent escassos i hi ha perill de brots
xenòfobs a la nostra comunitat autònoma, igual que al conjunt
de l’Estat espanyol. Per tant, pensam que les polítiques
d’integració, que les polítiques que subratllin la necessitat de la
convivència, que tolerin la interculturalitat són polítiques
públiques que s’han de realitzar i, per tant, demanam que el punt
1 i el punt 3 es mantenguin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem ara al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, per avançar,
donarem suport al primer punt i al tercer punt i també ens
alegram que finalment el Govern, el ministre de Justícia, hagi
rectificat un article que era molt polèmic i que tenia moltes
respostes socials per ser un punt que duia a penalitzar les
accions solidàries i humanitàries i deixar en una situació de
pressió social tan gran als immigrants sense papers que, en
definitiva, el que volia aconseguir aquest punt era precisament
que aquesta manca d’ajuda, evitar l’ajuda d’aquestes persones
per por a ser castigades amb penes de presó i aconseguir
finalment que aquests immigrants tornassin a casa seva.
Nosaltres pensam que, en definitiva, es perseguia també aquest
objectiu d’una manera clara, que els immigrants tornassin a casa
seva pel procediment de judicialitzar l’acció humanitària a les
persones que els donaven menjar, a les persones que els
llogaven una habitació, a les persones que els venien menjar o
els duien en un taxi. Per tant, ens alegram que la campanya que
va promoure l’Associació Salvemos la Hospitalidad, que va
recollir més de 150.000 signatures per demanar que aquest
articulat es llevàs d’un codi penal, d’una reforma proposada
d’un codi penal, que té moltes coses a reformar encara, supòs
que podríem entrar en proposicions que es presentaran també en
aquest sentit, i que, almanco, aquesta part que tracta de les
persones immigrants i de l’ajuda humanitària quedi salvada amb
la modificació que avui ens ha llegit la portaveu que defensa
aquesta proposició no de llei.

També cal dir que aquesta criminalització d’aquest tipus
d’ajuda a una persona estrangera en situació irregular suposaria
una incongruència jurídica perquè els ciutadans per poder
respectar aquesta norma penal, la 138 bis, haurien d’infringir-ne
una altra, una altra que es refereix a incomplir la norma que
regula el delicte d’omissió de deure de socors, establerta a
l’article 195 del Codi Penal. Aquesta incongruència ens podria
dur a la kafkiana situació que uns ciutadans en denunciassin uns
altres per atendre immigrants irregulars i aquests mateixos
podrien denunciar a aquells per no socórrer una persona

desemparada. Per tant, també era un articulat que podia generar
una polèmica d’incoherència entre articulat judicial.

Per tant, nosaltres, ja ho hem dit, donarem suport als punts
1 i 3 i esperam que continuïn les accions per defensar un
colAlectiu molt vulnerable que no sols pateix o hauria de patir
aquest nou codi penal, les persones que donaven atenció
humanitària a aquest colAlectiu, sinó que també és un colAlectiu
castigat per una reforma, pel Reial decret 16/2012, que els ha
tret del sistema sanitari universal.

Per tant, totes les accions encaminades tant a protegir aquest
colAlectiu com les persones que protegeixen aquest colAlectiu
tendran el suport del nostre grup. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Sanz, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Hace una semana, como bien ha explicado la
portavoz y autora de la iniciativa, el Consejo de Ministros
aprobó el proyecto de ley de reforma del Código Penal, donde
dicha reforma aparte del tema de la inmigración hace referencia
a otros tipos de reformas para garantizar los derechos y
perseguir algunos delitos de una forma mucho más
trascendental.

En lo que hace referencia al punto, que es el tema de la
inmigración, la redacción actual del delito de trata de seres
humanos es anterior a la directiva europea sobre estos hechos
por lo que se ha modificado para incluir la entrega o recepción
de pagos para obtener el consentimiento de la persona que
controla a las víctimas y se ha delimitado el concepto de la
vulnerabilidad. Además, se agrava la pena para los supuestos de
creación de peligro de lesiones graves.

En cuanto a la regulación de los delitos de inmigración
ilegal tipificados, como se ha explicado, en el artículo 318 bis
se ha rebajado la pena hasta un año de prisión o multa, el
mínimo que permite el derecho comunitario, salvo los supuestos
agravados de criminalidad organizada y puesta en peligro de la
vida e integridad del inmigrante.Y concretamente,
concretamente, para evitar cualquier duda interpretativa que se
pudiera generar en este asunto, la reforma excluye expresamente
la sanción penal en todos los casos en los que la actuación se
haya llevado a cabo con una finalidad humanitaria. 

En ese sentido, por lo tanto, estaríamos de acuerdo, una vez
ya se ha clarificado la modificación de la propuesta de la
reforma del Código Penal, la eliminación que comentaba la Sra.
Fina Santiago de eliminar el punto 2 puesto que no tiene sentido
instar a algo que ya está claramente modificado y, por tanto de
mantenerse ya sería una situación en cuestión de desfase.
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Respecto a los siguientes puntos, el punto 1 y 2, también
consideramos que el espíritu de la propuesta es compartida por
nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, le daríamos
apoyo tanto al primer punto como al tercer punto, y en el primer
punto nos gustaría incorporar una enmienda in voce en el
sentido que donde dice que, "El Parlament de les Illes Balears
rebutja qualsevol mesura que suposi un obstacle a la
solidaritat a les persones immigrades independentment de la
seva situació administrativa", siempre dentro de la legalidad
vigente. Entiendo que es una cuestión que se sobreentiende,
pero yo creo que en este caso si es una cuestión que se tiene que
instar al Gobierno español pues merece que cualquier tipo de
acuerdo que se adopte en esta cámara pues se haga dentro de los
parámetros legales.

En el fondo de la cuestión realmente yo creo que todos
estamos de acuerdo, es decir, yo creo que en este caso pues
había que corregir este tipo de interpretaciones o
malinterpretaciones que en un momento se pudo dar y, por
tanto, nosotros en la misma consonancia que otro tipo de
administraciones, como por ejemplo el Parlamento de Aragón
o otros lugares pues que también lo apoyaron en su momento,
consideramos que era importante darle el máximo apoyo y
demás. Y en aquellos lugares donde no se ha podido aprobar es
porque, claro, aun había toda una fase de trámites y esos
trámites se han podido corregir.

Pero lo que sí me sorprende, y mucho, es realmente la
reacción de la portavoz del Partido Socialista cuando ha dicho
que la actitud de la modificación, o mejor dicho de haber
reculado, lo que son las decisiones de Gobierno del Partido
Popular a nivel nacional el tema de la inmigración y
concretamente en el aspecto de la finalidad humanitaria; más
que nada me sorprende mucho porque la misma plataforma,
cuya página web es La Hospitalidad no es un Delito, que es la
misma que prácticamente ha hecho posible también pues
incluso ha felicitado al Gobierno por su rectificación, ya
prácticamente en 2009 con la reforma de la Ley de extranjería
criticó al Partido Socialista, y criticó al Partido Socialista
porque el artículo 53, que introdujo el Partido Socialista, decía
que sancionaba a quienes solidariamente ayudaran a extranjeros
en situación irregular y los sancionaba con multas de entre 501
a 10.000 euros. Esto lo hizo el Partido Socialista y ahora
estamos contentos que cuatro años después el Partido Socialista
o el PSIB haya rectificado el criterio puesto que hace cuatro
años decía que había que sancionar a los inmigrantes por tareas
humanitarias y ahora dice que no. 

Bueno, pues bienvenidos al club y por esto estamos
plenamente satisfechos de su gran gesto humanitario desde la
oposición y no desde el Gobierno, que esta plataforma se lo
hubiera agradecido por la página web. De hecho, usted lo puede
mirar, la misma plataforma, que se llama La Hospitalidad no es
un Delito, ya le reivindicaba en 2009 con la reforma de la Ley
de extranjería que hizo el Partido Socialista, ustedes hacían caso
omiso y ahora reivindican lo mismo y el Partido Popular lo que
hace es aclararlo con la reforma del Código Penal.

Por tanto, en los términos expuestos, Sra. Fina Santiago, sí
que nuestro grupo le daría apoyo a estas dos iniciativas puesto
que en el fondo consideramos que son, que creo que son
necesarias y agradeceríamos, si es a bien, que se pueda
incorporar esta coletilla. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. En primer lloc, agrair als dos grups
parlamentaris que ens donin suport a aquests dos punts.
Efectivament, el manteniment de la primera redacció generaria
problemes, no només a les persones, és que generaria problemes
al conjunt de les ONG, generaria problemes a Càritas que
treballa amb persones en situació d’irregularitat, generaria
problemes a Metges del Món, amb la paradoxa que és el mateix
govern que deriva a Metges del Món quan la persona necessita
una assistència sanitària determinada que no es pot cobrir per la
via normalitzada perquè estan exclosos, podrien perseguir els
caputxins perquè donen borses de menjar a persones en situació
d’irregularitat, als Bancs d’Aliments que donen aliments a
l’Associació d’Immigrants i a la vegada aquesta associació
d’immigrants el que tenen són immigrants en situació
d’irregularitat. Per tant, no només serien les persones que
voluntàriament poguessin donar ajuda a una persona en concret
sinó que serien les ONG.

Puc acceptar això de la legislació vigent, però a mi em
preocupa introduir-lo, no sé si seria possible una altra redacció,
perquè la legislació vigent, què vol dir en aquest context tan
delicat? Perquè Càritas fa feina amb gent immigrada en situació
d’irregularitat que, per exemple, té faltes administratives o que
té ordres d’expulsió, i fa feina a Càritas, no li dic ja una persona
que pugui acollir un immigrant. Què fa en aquest cas? És molt
delicat aquest tema perquè hi ha una falta administrativa, hi ha
un ordre d’expulsió i aquesta gent, Càritas, fa feina amb aquest
colAlectiu de persones, no els podem expulsar, Metges del Món
hi fa feina, Caputxins hi fan feina. Per tant, pens que és delicat
aquest tema.

La solidaritat pens que no es pot penalitzar, jo si vull ajudar
el meu veïnat que està en situació irregular i li vull donar menjar
cada dia, escolti, la seva situació d’irregularitat o si té un ordre
d’expulsió no m’ha de condicionar des de la solidaritat. Pens
que hem d’enviar un missatge clar que aquest principi
d’humanitat no pot ser criminalitzat, vull dir, que l’assistència
humanitària, sempre que tengui la voluntat altruista, no ha de
ser castigada de cap manera. Fins i tot jo li diria més, vull dir,
l’església fa feina amb colAlectius de persones que han estat
condemnades amb sentència ferma per assassinat, per exemple.
Clar, quina situació hi posam? ... o quan s’escapen de la presó
els acull. 
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Per tant, em pareix que és un terme que pot dur a
equivocacions. Crec que així com està recull més la voluntat
expressada fins ara. L’altre pot ser confús. O parlam dos minuts
a veure... jo entenc què voleu dir, però crec que aquí, en aquest
context, és delicat posar-lo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Si els sembla, idò, aixecaríem la
sessió per un temps de dos minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

...Santiago com quedaria finalment redactat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, el segon punt es retira perquè ja s’ha aconseguit
políticament. El tercer es manté amb la seva redacció que consta
a la proposició no de llei, i el primer punt quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol mesura que
suposi un obstacle a la solidaritat amb les persones
immigrades.”

Bé, que l’acord serà elevat a l’Estat espanyol sí. Es lleva,
disculpi, “independentment de la seva situació administrativa”,
que genera més conflicte que consens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò entenc que la Proposició no de llei 3232/13, una volta
fets els canvis, quedaria aprovada per assentiment.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3354/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a exempció del
copagament farmacèutic per a les persones amb
discapacitat.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei 3354/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a exempció de
copagament farmacèutic per a les persones amb discapacitat.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
vostès ja bé saben el Partit Popular va aprovar un reial decret
llei, el 16/2012, el mes d’abril de l’any passat, que ha suposat un
canvi radical del sistema nacional de salut, i entre altres coses
ha produït, a més de la pèrdua del dret universal a l’atenció
sanitària, la modificació de la cartera de serveis i la introducció
de tot un caramull de copagaments dins la prestació sanitària, i
un d’ells ha estat el copagament, les modificacions dins la
prestació farmacèutica.

Quan un mira el Reial Decret 16/2012 pensa que les
persones amb discapacitat estan exemptes d’aportació en els
supòsits contemplats dins la seva normativa específica. Per tant
les persones amb grau de discapacitat superior al 33% estarien
exemptes d’aportació en prestació farmacèutica en els casos
establerts a la Llei 13/82, d’integració social de les persones
amb discapacitat.

D’altra banda ens trobam el Reial Decret 383/84, en el qual
s’estableix i es regula el sistema especial de prestacions socials
i econòmiques previst a la llei que hem mencionat abans,
d’integració social de les persones amb discapacitat, on
s’estableix la gratuïtat de la prestació farmacèutica per a
aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
Per això és requisit no ser beneficiari o no tenir dret, per edat o
per qualsevol altres tipus de circumstàncies, a una prestació
ajuda de naturalesa semblant o finalitat, i en el seu cas d’igual
o superior quantia donada per altre organismes públic. 

És a dir, al final ens trobaríem que no estarien exemptes de
copagament aquelles persones que per qualsevol títol obligatori
o com a millora voluntària, ja sigui com a titulars o com a
beneficiaris, tenguessin dret a les prestacions d’assistència
sanitària, inclosa la farmacèutica, dins un règim general o
règims especials del sistema de Seguretat Social.

En la mesura que en l’actualitat existeixen molts de supòsits
pels quals les persones residents a Espanya tenen la condició
d’assegurat a efectes d’assistència sanitària dins el Sistema
Nacional de Salut, la previsió de gratuïtat a l’accés a
medicaments per a persones amb discapacitat queda
pràcticament buida de contingut. És a dir, les persones amb
discapacitat exceptuant les que reben una prestació de la LISMI,
no formen part malgrat les seves circumstàncies especials, de
les persones exemptes del copagament farmacèutic, i hem de
recordar que la LISMI és una prestació econòmica que tendeix
a desaparèixer, ara poc més d’uns centenars de persones a la
nostra comunitat la reben, i és una prestació que està per
extingir.

Evidentment ja sabem que el Reial Decret 16/2012 planteja
determinades excepcions al copagament farmacèutic, com són
pensions no contributives per vellesa, invalidesa o viduïtat,
aturats que han exhaurit la seva prestació per atur, les persones
que varen patir la síndrome tòxica o aquells que són perceptors
de rendes d’integració social. 

Hem de dir que tots vostès saben que aquestes mesures de
copagament que ha establert el Partit Popular afegeixen més
obstacles a totes aquelles persones que ja tenen prou dificultats
dins la seva vida, com és el cas dels que tenen discapacitats,
repercutint negativament en un dret fonamental d’accedir amb
equitat a tractaments, tractaments mèdics, a rebre diferents tipus
de cures que són necessàries per garantir la seva salut. És a dir,
amb aquesta decisió del Partit Popular el que estan fent és
agreujar una situació d’un colAlectiu de persones que ja tenen
una discapacitat i per tant formen part d’un colAlectiu feble i
vulnerable.
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Per tant totes aquestes mesures suposen un empitjorament en
la seva situació sanitària, laboral i social, i tenen al mateix
temps repercussió als serveis públics i suposen una major
despesa que amb els estalvis que diuen que pretenen amb la
seva implementació. Per tant ens trobam que aquest reial decret,
com hem dit altres vegades, és un canvi de model sanitari, que
anulAla el dret a l’assistència sanitària universal, que modifica la
cartera de serveis del sistema nacional públic establint diferents
tipus de carteres, que introdueix diferents tipus de copagament
i que afecta bàsicament aquelles persones que per una
circumstància o una altra estan malaltes, són més febles; per
tant tot aquests tipus de copagament suposen agreujar la seva
situació, evidentment des del punt de vista sanitari, o des del
punt de vista especialment econòmic o fins i tot emocional.

Ja han passat mesos de l’aplicació d’aquest reial decret i ja
tenim dades. És molt trist que, per exemple, que el Partit
Popular va introduir per primera vegada en aquest país el
copagament farmacèutic per als pensionistes, per una banda els
fan pagar un 10%, per una altra es queden l’excedent que els
obliguen a pagar durant sis mesos, i la conseqüència pràctica
d’això és que ja hi ha estudis que demostren que un de cada cinc
pensionistes no retira tots els seus medicaments. Per tant ens
trobam davant una decisió del Partit Popular que està afectant
la salut de les persones. 

Per tant avui duim aquesta proposició no de llei específica
per a un grup de persones nombrós, però a més persones que
estan en una situació personal i de salut molt delicada i que és
necessari gaudir, protegir, perquè evidentment no són persones
que estan en situació de normalitat. Per això la proposició no de
llei insta que el Parlament insti el Govern d’Espanya a
promoure les reformes necessàries per garantir que les persones
amb discapacitat en grau igual o superior al 33% i amb
independència del moment en què adquireixen aquesta condició
estigui exemptes d’aportació a la prestació farmacèutica.
Aquesta decisió, aquesta passa, poden estar ben segurs que no
posa en perill la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Quan vaig fer la lectura d’aquesta
proposició no de llei em va venir al cap el primer debat que
vàrem tenir en aquesta sala, en aquesta comissió, en relació amb
aquest reial decret 16/2012, i he anat al Diari de Sessions i he
vist la intervenció del Partit Popular. Un dels eixos fonamentals
de defensa d’aquest reial decret era que reconeixia per primera
vegada que les persones amb una discapacitat igual o superior
al 33% no pagarien medicaments, i era una de les conquestes
socials que el Govern del Partit Popular havia aconseguit.

Doncs bé, al cap de poc temps, quan la gent amb una
discapacitat d’un 33% anava al metge i li deia que estava
exempta de pagar medicació, va trobar realment què significava
aquest 33%. Aquest 33%, aquesta discapacitat, eren les persones
que tenien una prestació econòmica coneguda per LISMI.

Doncs a la nostra comunitat autònoma, de l’anunci del decret
llei i de la defensa que va fer en aquesta comissió el Partit
Popular, en concret la Sra. Palau, que beneficiava a 60.776
persones, que és el total de persones amb discapacitat superior
a un 33% que hi ha a la nostra comunitat autònoma, varen
passar a 198, perquè són 198 les persones que cobren la LISMI,
i com ha dit el Sr. Thomàs és una prestació econòmica a
desaparèixer; vull dir que comença l’any amb 245.000 i poc a
poc van desapareixent perquè són persones majors. I perquè
vegin vostès el motiu pels quals aquesta gent no podia cobrar
medicament: perquè la prestació que reben aquestes 198
persones en total són en el conjunt, o sigui, aquestes 198
persones reben 30.332 euros. Si vostès fan la divisió, poden fer
la divisió, realment reben uns 145 euros, i aquests eren els que
no havien de pagar el medicament.

Però jo li diria, Sr. Thomàs, que aquesta situació ja hi era per
a les persones que tenen una discapacitat d’un 33%, havien de
pagar la medicació, havien de pagar el 40% igual que tots els
ciutadans, però sí que se’ls ha penalitzat és estar malalts; se’ls
ha penalitzat estar malalts perquè medicaments que abans eren
gratuïts ara no ho són per a aquest colAlectiu de persones,
especialment els que tenen una discapacitat més altra; no havien
de pagar el transport no urgent, que són realment els usuaris
d’aquest transport no urgent, perquè la discapacitat, quan
s’aconsegueix una discapacitat superior a un 33%, insistesc,
com més alta és aquesta discapacitat està relacionada amb
processos de deteriorament, està relacionada amb malalties, vull
dir que no és una discapacitat perquè tenguis una discapacitat
física o una discapacitat sensorial que podries estar sord o que
podries estar cec, moltes d’elles són una discapacitat lligada a
un deteriorament d’una malaltia crònica o a un deteriorament
d’una malaltia progressiva. I aquest colAlectiu de persones que
tenen aquest grau de discapacitat se’ls ha penalitzat, s’ha
penalitzat amb aquesta reforma sanitària que les persones
estigui malaltes. 

Els que estan malalts són els que ara han de pagar més, i
això passa amb els pensionistes, quan abans no pagaven la
medicació, i ara l’estan pagant. Com més anys tens més
possibilitat, més vulnerable ets a la malaltia, més vulnerable ets
al desgast físic, i per tant què penalitzes, penalitzes que estiguis
malalt, penalitzes complir anys?

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Jo, en vistes a un consens, perquè, si és possible, perquè
crec que el Partit Popular no voldria, en vistes a un consens, si
fos possible, si aquest 33% pareix massa generós al Partit
Popular, alçàssim el nivell de discapacitat, perquè realment les
persones amb una discapacitat per exemple superior a un 50 o
a un 55% són persones que tenen un greu deteriorament físic o
intelAlectual o sensorial, que necessiten ajuda per a qualque part
de les activitats de la vida diària. Per tant en vistes a un possible
consens, si el Partit Popular, i vostè sobretot, que és el ponent
d’aquesta proposició no de llei, hi estan disposats, podríem
mirar de pujar aquest percentatge.

Gràcies.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 53 / 26 de setembre del 2013 747

 

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. Quiero empezar mi
intervención recordando determinadas cuestiones de partida y
que me parecen importantes para situar el debate y saber de qué
hablamos exactamente.

Para empezar quiero recordar que el copago farmacéutico en
este país, y muy al contrario de lo que parece que algunos dicen,
no es un invento del Partido Popular. Hasta la reforma sanitaria
emprendida por el Gobierno todos los ciudadanos que no eran
pensionistas, y repito, todos los ciudadanos, incluidas las
personas con discapacidad, pagaban el 40% del precio del
medicamento, excepto los enfermos crónicos, que abonaban un
10%, y los funcionarios pertenecientes a MUFACE, tanto los
activos como los jubilados, que, per cierto, los jubilados ya
pagaban en ese caso el 30% de sus medicamentos. Con la
reforma lo único que se ha cambiado es que los niveles de
aportación en el pago de los fármacos se han establecido en
función del nivel de renta, cosa que antes no se tenía en cuenta,
estábamos hablando solamente de que se tenía en cuenta un
criterio de edad, pero en ningún caso se tenía en cuenta un
criterio de renta. 

Así pues, como he dicho, en este país ya había participación
de los usuarios, y la diferencia es que ahora lo hacemos por
razón de la renta, posteriormente por razón de la edad, y
después por razón de enfermedad. Por eso no pagan los que
menos tienen.

Pero creo que también es bueno recordar qué colectivos
están exentos del copago. Están exentos los jubilados que
reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez,
viudedad; todos estos están exentos del copago en el nuevo
sistema. Ahora, y esto me parece fundamental, por primera vez
en la historia de la sanidad pública en España los parados sin
prestación, que antes aportaban el 40%, están ahora exentos de
pagar por los medicamentos que se les prescriben, y estamos
hablando de más de 684.000 ciudadanos, es decir, más de 1
millón y medio de familias, que son los que ahora no tienen que
pagar por sus medicamentos y que antes de la reforma
emprendida por el Partido Popular pagaban sus medicamentos,
independientemente de que no tuvieran trabajo,
independientemente de que no recibieran ninguna renta, ni
siquiera los 400 euros; 1 millón y medio de familias antes
pagaban por sus medicamentos.

También están exentos los perceptores de rentas de
integración social que se conceden por las comunidades
autónomas a las personas y familias más desfavorecidas.
También están exentos aquellos pacientes que cuentan con un
tratamiento derivado de una enfermedad profesional o que han
sufrido un accidente en el trabajo; estos tampoco pagarán nada.
También están exentos los afectados por un síndrome tóxico,
que no pagan nada por los medicamentos. Y también están
exentas las personas con discapacidad que tienen prestaciones
económicas y sociales recogidas en la LISMI. También en el

caso de los medicamentos pertenecientes al grupo ATC, de
aportación reducida, el porcentaje que se pagará por ellos es
siempre del 10%, y también -esto dirigido a la Sra. Santiago- las
personas que sufren enfermedades crónicas y necesitan este tipo
de medicamentos sólo pagarán el 10% de su precio original.

Desde el Partido Popular somos muy conscientes de que
estamos pidiendo sacrificios a los ciudadanos, y por ello se ha
intentado hacer de la forma más equitativa y más justa. De todas
formas también déjenme que les diga que la discapacidad es
muy plural, y es muy diferente, y no podemos generalizar ni
mezclar los temas ni los diferentes tipos de discapacidad,
porque no todos tienen las mismas necesidades ni todos tienen
las mismas situaciones de partida. 

Dicho esto quiero que sepan que tanto en el ámbito de las
prestaciones farmacéuticas como en las del catálogo
ortoprotésico, se ha contado con las organizaciones de personas
con discapacidad, y desde luego se han tomado todos los
acuerdos consultando previamente con estas organizaciones. Y
lo que por supuesto se ha priorizado es que las personas con
discapacidad que recoge la LISMI y las de pensiones no
contributivas queden exoneradas del pago, además de que las
personas con pensiones de incapacidad tengan el pago mínimo,
que es de un 10%, y con unas tasas, con unos precios topes o
máximos que son precios simbólicos. Parece que los portavoces
anteriores ignoran la existencia de que hay más de 10.000
personas que tienen esa discapacidad que sí que están exentas.

Efectivamente también falta desarrollar el catálogo
ortoprotésico a través de una orden ministerial. Pues dejen que
les diga que el CERMI -el CERMI, que es el interlocutor del
Gobierno en temas de discapacidad y que representa a las
entidades del tercer sector en España dedicadas al tema de la
discapacidad- ha estado sentado con la dirección general
competente en esta materia y va a participar directamente en ese
desarrollo, y precisamente un compromiso de la dirección
general competente en esta materia es la revisión del catálogo
ortoprotésico y que lleva más de 25 años sin revisarse. Además,
en colaboración, repito, directa con el CERMI y con los
profesionales de la ortopedia. Todos ustedes saben, y no es algo
nuevo, que los productos ortopédicos, al igual que los
medicamentos, han tenido copago toda la vida, es decir, que no
es una cuestión nueva que se haya inventado este gobierno, así
que esta revisión va a servir primero para unificar tarifas a nivel
nacional, homogeneizada a nivel de España, evitando
desigualdades que, como ustedes conocen, se producían entre
comunidades autónomas, y revisar ese catálogo ortoprotésico.
Y todo ello, y dicho por las organizaciones representantes de la
discapacidad, se va a aprovechar para mejorar la situación del
catálogo para las personas con discapacidad.
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Señoras y señores diputados, no les quepa ninguna duda de
que la discapacidad para este gobierno es un tema prioritario de
atención y por ello se está trabajando codo a codo con todo el
sector, precisamente para seguir avanzando en todo lo
relacionado con sus necesidades. De hecho este gobierno ha
promovido durante estos años multitud de cambios en beneficio
de las personas con capacidades diferentes y de sus familias y
sigue trabajando en futuras medidas legislativas que son una
demanda en el sector.

El Gobierno Popular como les digo no ha olvidado en
ningún momento el colectivo de las personas que sufren alguna
discapacidad, pero lo que sí quiere hacer, y además es una
obligación, es hacer viable la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, de esta manera, estableciendo como criterio
de participación el de la renta, la sociedad queda escalonada
según su capacidad contributiva. Y así se cumple el principio de
que quién más tenga más contribuirá y que las personas más
desfavorecidas queden protegidas por el Sistema Nacional de
Salud, siendo ésta la forma menos discriminatoria para la
sociedad.

Así lo entiende el Grupo Parlamentario Popular. Señores
diputados, ¿no piensan ustedes que sería injusto que una
persona que presenta un IRPF del 40% no contribuyera en nada
a la sostenibilidad del sistema sanitario por el hecho de
presentar un grado de discapacidad del 33%?

Con esta reforma se está consiguiendo garantizar el futuro
del sistema, se está consiguiendo reducir el gasto farmacéutico;
se ha conseguido reducir el exceso de dispensación no necesaria
y consecuentemente el volumen de envases de medicamentos
intactos que se tiren.

Señores diputados, lo que es evidente es que si el Gobierno
se hubiera encontrado con una situación más desahogada, que
si los gobiernos anteriores hubiesen dejado el país y esta
comunidad tan saneada como se la encontraron y que si no nos
hubieran dejado una deuda imposible, este gobierno hubiera
tenido un escenario mucho más fácil y cómodo para aplicar
todas las políticas sociales y sanitarias que a todos nos gustaría.

¿Por qué, por ejemplo -y le pregunto al señor del Partido
Socialista- en lugar de tirar miles de millones en pagar un Plan
E, como dijo el Tribunal de Cuentas, ha creado trabajos de un
solo día, no se dedicaron a pagar la deuda de 16.000 millones de
la sanidad española?

Con la situación de desolación que se encontró este gobierno
sólo había dos posibilidades: dejar morir el sistema, que por esa
vía iban ustedes, o poner en marcha un ambicioso plan de
reformas, todas ellas difíciles, evidentemente, pero
imprescindibles para garantizar la viabilidad del estado del
bienestar. Un estado del bienestar que debemos recordar nos
dimos entre todos, que no es patrimonio de la izquierda y que
algunos en poco más de siete años de pésima gestión pusieron
al borde de la ruina, sí, al borde de la ruina. Tenemos un
gobierno responsable que acomete reformas desde el sentido
común, la prudencia y la solidaridad porque busca que los
españoles no pierdan sus derechos y que además trabaja para
que éstos queden garantizados en el futuro. Porque es evidente
que, aunque algunos parece que todavía no lo han entendido, la
base para lograr unos servicios sociales eficientes y disponibles

para los que más lo necesitan es hacerlos económicamente
sostenibles.

Por tanto, queda de manifiesto que este Real Decreto
16/2012 tiene el objetivo prioritario de la eficiencia, el gastar
mejor en lo que se debe gastar y especialmente el de proteger a
las personas más desfavorecidas, así como hacer sostenible el
sistema.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular votaré
en contra la proposición del Partido Socialista.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Evidentment. I evidentment el Partit Popular, una vegada
més, fa el seu discurs, discurs que és fora de la realitat, els
copagaments no es posen per raó d’edat o de renda, només el
posen a qui està malalt, qui no està malalt no paga copagament,
ja paga els seus imposts. Ho hem dit des del primer dia, vostès
han fet un canvi de model; nosaltres volem un Sistema Nacional
de Salut pagat amb els imposts de tots els ciutadans, vostès han
llevat el dret a l’assistència sanitària universal; vostès han
ampliat i afegit copagaments; vostès han disminuït la cartera de
serveis i vostès donen passes cada dia per a la gestió privada
d’una forma molt clara. I avui els diaris en van plens: el
president se’n va a inaugurar un hospital a Portocristo, no se’n
recorden que varen anulAlar una adjudicació feta per ampliar i
reformar l’hospital de Manacor? Un exemple ben clar, llev els
recursos de la sanitat pública i facilit que la privada faci passes.

Vostès han introduït ampliacions en copagaments
farmacèutics, els pensionistes, per primera vegada paguen; per
primera vegada, a més de pagar un 10%, vostès es queden els
excedents durant sis mesos. Vergonya de Conselleria de Salut!

Vostès ara són a punt d’introduir el copagament del
transport sanitari no urgent i del tractament dietètic de persones
que ho necessiten, ja no se’n recorda que varen retirar el
finançament de 450 medicaments? Després diuen que són
eficients. No, no són eficients, el que fan és que uns altres
paguin els medicaments.

Dues decisions de fa ben poc: han tret del finançament el
50% dels anticonceptius que prenen les dones en aquest país. I
ara fa dos dies, divendres, d’amagat, sense consultar amb ningú,
sense consultar amb comunitats autònomes, sense consultar amb
el Consell Interterritorial, treuen una resolució per al
copagament en aquest cas de qui, de persones que reben
tractament a través de les oficines de farmàcia i dels hospitals.
Sí, són persones que malbaraten els recursos públics aquestes
persones o són persones que tenen malalties greus? Doncs, a
més de tenir una malaltia greu, per estar malalt pagues; això és
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el que vol el Partit Popular. Vostès els castiguen, els penalitzen,
no tenen sensibilitat cap aquestes persones. I ho torn dir, són
persones greus, són persones amb malalties cròniques i són
persones vulnerables. Malbaraten tractaments? Si necessiten
aquests medicaments per viure i sobreviure i vostès ara, d’aquí
a cinc dies, un copagament. O no és així? On queda la igualtat
i l’equitat?

Parlam de persones que tenen un tumor cerebral, que tenen
un càncer de pulmó, que tenen un càncer de mama, de pròstata,
de còlon, de ronyó, o que tenen una hepatitis crònica, igual sigui
B o sigui C, o que tenguin artritis o que tenguin leucèmies, i fins
i tot esclerosi múltiple. I ja que hi som, llevam DIU, que paguin
també, i tractaments de fertilitat. Tot això fa tres dies. Què és
que aquestes persones prenen aquests medicaments perquè no
fan ús racional del medicament o per què malbaraten? Són
persones que necessiten els seus tractaments.

I ja li he dit abans, el 20% de pensionistes ja no retiren tots
els seus medicaments. S’han preocupat per mirar aquestes
mesures que han pres quin impacte han tengut en la salut dels
ciutadans? No.

I avui parlam de discapacitats els quals vostès obliguen que
paguin molts dels seus medicaments en un cent per cent, perquè
molts d’aquests són persones enllitades, que tenen problemes
d’“espasticitat”, d’hipersecreció bronquial, que necessiten curar,
tenir esment de les seves escares de decúbit i tantes altres coses.
Saben vostès quants d’euros financen el conjunt de ciutadans
per aquesta decisió? 600.000 euros cada mes a la nostra
comunitat autònoma, 600.000 euros, malalts crònics i
discapacitats. Això és el seu sentit de la sostenibilitat, això és el
seu sentit que té el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ahir varen rebutjat establir mesures per atendre els
ciutadans que viuen a la nostra comunitat, avui la Defensora del
Poble menciona Balears a una nova recomanació a la ministra
de Sanitat, on li diu que cap persona en situació no regular ha
d’estar sense cobertura sanitària, la Defensora del Poble a la
ministra avui. Sap què varen vostès ahir? Que no els preocupa,
que si tenim un Alpha Pam de qui sigui, perquè vostès ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no volen votar aquestes coses. Per tant, avui si voten que no,
doncs una nova mostra de la insensibilitat dels diputats i
diputades del Partit Popular en aquesta comissió. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Passarem idò a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 3354/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
per 7 vots en contra i 5 a favor.

II. Debat i votació de la proposta de pla de treball per a
la Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions
amb competència i les entitats socials per avaluar la
infància en situació de risc a les Illes Balears.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat i votació de la proposta de pla de treball per la Ponència
d’estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears.

Passam a la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La nostra posició ja l’hem
manifestada en diverses ocasions que hem pogut parlar d’aquest
tema i és donar suport al pla de feina que està presentat i que
s’ha d’aprovar avui. Nosaltres no tenim res més a dir d’aquest
tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obradors. Pel Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. No esgotaré, som davant un pla de
treball que està prèviament consensuat i que nosaltres pensam
que reuneix tots els requisits perquè quan es posi en marxa es
pugui fer d’una forma també àgil. De fet també hi ha una
previsió de duració. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquest
document.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, també per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. No tengo mucho que añadir
a mis compañeras, pero sí quería decir que proponemos que sea
considerado el plan de trabajo como una previsión inicial de lo
que puede ser el trabajo, pero que lo que se apruebe en esta
comisión pues sea más bien los nombres de las personas que
vendrán a las ponencias, más que propiamente cerrar el
documento tal como está y dejar un poco abierto este tema a
posibles variaciones que vayan surgiendo, si les parece bien al
resto de las compañeras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. 

Per tant, s’aprova per assentiment el pla de treball per a la
Ponència d’estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears.

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