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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, Gabriel Martí substitueix Margarita Serra.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix José María Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja no hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 416/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a assistència sanitària a estrangers
sense recursos.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 416/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a l’assistència sanitària a estrangers
sense recursos.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, presidenta. Aquesta
proposició no de llei del nostre grup parlamentari intenta fer una
proposta per millorar la situació actual de moltes persones
estrangeres a la nostra comunitat autònoma, que a la data en què
vàrem fer aquesta proposta o vàrem registrar aquesta proposta
tenien serioses dificultats per poder accedir a una atenció
sanitària normalitzada, no per via d’urgència sinó una atenció
sanitària normalitzada.

Nosaltres consideram que la voluntat de la Constitució en el
seu article 43, la Constitució del 78, és la d’universalitzar el dret
a la prestació sanitària quan aquesta és necessària. Efectivament
aquesta voluntat de la Constitució va xocar durant molts d’anys
amb un model assistencial, que era un model assistencial de la
dictadura franquista, en què la cotització a la Seguretat Social
era la que marcava el dret a l’assistència sanitària, no només a
l’assistència sanitària sinó també als serveis socials. Si eres
membre de la Seguretat Social a través de la donada d’alta per
motius de feina podies percebre una sèrie de serveis socials i
després la sanitat pública.

Aquest model xoca quan l’Estat comença a posar doblers
recollits a través dels impostos generals a la sanitat pública,
perquè efectivament membres que no tenien per què estar
donats d’alta a la Seguretat Social sí que pagaven per via
d’impostos indirectes o directes l’assistència sanitària. I durant
un temps varen conviure un model que podríem dir públic,
públic i de dret, i un altre model que era de beneficència. Vostès
recordaran la Creu Roja, que a Palma concretament estava a la

plaça de Santa Eulàlia; l’hospital ara conegut com l’Hospital
General era l’hospital de la beneficència perquè existien aquests
dos models. 

Progressivament la democràcia va avançar i va fer una única
assistència sanitària pública, que és la que a dia d’avui
coneixem. Per això l’any 89 es publica un reial decret que
estableix quines són les condicions amb què hi poden accedir
les persones sense recursos i totes aquelles que no estiguin a la
Seguretat Social, és a dir, que no estiguin donades d’alta a la
Seguretat Social perquè estiguin en una situació d’atur, perquè
no tenguin dret o no tenguin possibilitat d’accedir al món
laboral. Per tant es constitueix aquesta única sanitat pública, que
pot conviure i és compatible amb la sanitat privada per a totes
aquelles persones que vulguin pagar la sanitat privada, vull dir
que no són excloents.

L’any 99 a la nostra comunitat autònoma, i a tot Europa però
especialment a l’Estat espanyol i a la nostra comunitat
autònoma, tenim el fenomen que podríem dir de la immigració,
una presència molt massiva de persones immigrants, per tant
una presència de persones que no tenien nacionalitat espanyola,
que són les que tenen accés a la sanitat pública, i que amb la
crisi han perdut el lloc de feina, no tenen Seguretat Social,
tampoc no tenen aquest passaport o aquesta nacionalitat que els
permet tenir Seguretat Social, i estan en aquest colAlectiu que es
diu sense recursos. 

Durant molts d’anys, pràcticament del 99 fins a l’any 2008,
es prestava una assistència sanitària quasi voluntariosa per part
de la Seguretat Social o per part, en aquest cas, de la comunitat
autònoma. És l’any 2008 que es publica una resolució en què
s’explica la forma amb la qual podran accedir aquestes persones
estrangeres sense recursos a la prestació sanitària, i diu que ha
de ser a través d’una declaració d’Hisenda que justifiqui que no
tenen recursos, si aquestes persones estan en una situació
d’irregularitat a la nostra comunitat autònoma serà a través d’un
informe social que pugui justificar que no té ingressos
suficients, i en qualsevol cas una declaració jurada. La voluntat
d’aquesta resolució era respectar i fer respectar la Constitució
que cap persona podria no ser atesa per qüestions sanitàries en
el territori de l’Estat.

L’octubre de l’any 2011, sense derogar la resolució del
2008, des de l’ib-salut s’envia una nota interior que interpreta
la resolució del 2008 d’una forma que dificulta l’accés a la
sanitat d’aquest conjunt de persones que no estan regularitzades
a la nostra comunitat autònoma o que ho estan i que tenen
problemes..., no estan d’alta a la Seguretat Social, en què
s’explica que interpreta l’ib-salut en aquest moment que, com
que no són ciutadans espanyols no és Hisenda que els ha de fer
la declaració de baixos ingressos o d’ingressos nuls, sinó que a
més s’ha de remetre al seu país d’origen en el qual s’ha de
certificar, en el país d’origen, que aquestes persones són,
diguem, pobres de solemnitat, el que es deien pobres de
solemnitat, o que no tenen ingressos suficients.
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Això ha creat un problema, ha creat un buit, i sobre això
parlin vostès amb els treballadors socials, amb infermers, amb
pediatres, especialment el colAlectiu de pediatres està preocupat,
perquè el fet que se’ls avisi que els podran pagar una factura o
que els emetran una factura ha fet que, per exemple, baixi el
tema de les vacunacions, han baixat les assistències per atenció
pediàtrica, etc., etc. Insistim en això perquè és la pediatria el
colAlectiu que té més demanda assistencial, perquè els
immigrants són un colAlectiu jove, entre els 20 i els 50 anys, que
és l’època de la vida en què possiblement tens menys assistència
sanitària.

Després ens consta, per un comunitat de premsa de dia 20
d’aquest mes, que es diu a través de l’ib-salut que ara una altra
vegada serà suficient un certificat negatiu de rendes, un informe
de treballadors socials o, en qualsevol cas, una espècie de
declaració jurada. Nosaltres estam d’acord amb aquest camí,
però el que nosaltres demanam amb aquesta proposició no de
llei és que l’ib-salut retiri la nota interior del 4 del 10 del 2011
i mantengui la voluntat inicial del decret del 2008, que era que
totes les persones, estrangeres o no, tenguessin dret a la sanitat
i fossin amb aquests tres nivells de demanda per justificar que
no tenien ingressos, el que seria Hisenda, informe social i
declaració jurada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després de l’exposició de la Sra.
Santiago jo només volia fer una precisió de voluntat legislativa
que es va produir el mes d’octubre de l’any passat amb la Llei
general de salut pública, que va ser una passa precisament en
aquest aspecte que la seva disposició addicional sisena fa una
extensió del dret d’assistència sanitària pública a un conjunt de
colAlectius que fins aleshores no tenia prestació, i fins i tot a
situacions actuals, com eren les persones que havien exhaurit la
seva prestació, el seu subsidi d’atur. Per tant allò important era
l’àmbit de filosofia d’aquesta llei, que el que veu és que en
temes de salut a vegades prendre determinades decisions va en
contra de conceptes de salut.

Com ha dit la Sra. Santiago, teníem i tenim un colAlectiu de
persones estrangeres sense recursos, que es va fer una resolució
publicada dia 26 de febrer de l’any 2008, on, entre altres coses,
al final, per a aquelles persones que no podien documentar a
través de l’Agència Tributària del nostre país que no tenien
recursos, es va cercar, diguéssim, la solució que es pogués fer
una declaració jurada d’aquestes persones com a tals del fet que
no tenien recursos econòmics suficients, i d’aquesta manera,
dins un àmbit estrictament sanitari, se cercava solucionar
problemes d’atenció sanitària.

El dia 4 d’octubre de l’any passat, a través d’una nota
interior s’aclareix o s’intenta aclarir aquesta resolució. És veritat
que la resolució no està derogada, per tant continua essent
vigent, però aquesta nota interior modifica el criteri i diu que si
no és possible obtenir dades de l’Agència Tributària es demana
un certificat negatiu del seu país d’origen del fet que no disposa
de rendes, pensions o altres ingressos. I també hi ha una altra
instrucció de dia 1 de desembre del 2011 que diguéssim que va
en el mateix sentit, i s’insta els punts assistencials que el full de
compromís de pagament es posi damunt la taula abans de donar
l’assistència sanitària.

Crec que d’això es deriva una qüestió: que és una decisió
absurda, perquè on no hi havia un problema es crea un
problema, perquè es fa una proposta que és irreal per a les
necessitats que tenen aquestes persones que viuen a la nostra
comunitat. Evidentment dir que aquestes persones duguin un
paper del seu país, molts d’ells que no tenen ni consolats a la
nostra terra, i en el seu país a vegades no tenen ni un cens de
població, idò és una proposta com a mínim crec que irreal i
absurda. Crea molts de problemes, perquè crea un problema
d’equitat d’accés a una prestació sanitària, la impedeix, la
intimida, i exclou especialment colAlectius que són vulnerables,
són vulnerables per les seves característiques, per la seva
manera de viure, les seves condicions socials i econòmiques, i
evidentment que, a una persona d’aquests colAlectius, li facin
signar un compromís de pagament, per exemple per anar a
urgències d’un hospital, a un centre de salut, de 60 o 140 euros
és una mesura absolutament que romp l’equitat d’accés.

No són denúncies que facem els partits polítics, sinó que són
assumides per una part important de la societat civil; ho ha
denunciat el Consell de la societat civil de Mallorca, ho han
denunciat ONG que fan feina en aquest àmbit, i també ho han
denunciat els mateixos professionals sanitaris, especialment de
l’àmbit d’atenció primària; per què?, perquè veuen els
problemes de salut que s’estan produint: nins que no es vacunen
i continuen vivint amb nosaltres, embarassades que arriben al
part sense cap tipus de control durant l’embaràs, persones que
necessiten tractament i no el prenen perquè no el poden adquirir
al preu de mercat, o persones que estan en situacions de
malalties com poden ser malalties infeccioses que tenen un
predomini valorable, com per exemple la tuberculosi, que no
estan acudint als serveis sanitaris per aquest motiu que no se’ls
facilita la targeta sanitària.

Per tant estam davant un escenari que cada dia en aquest
colAlectiu es viu més la realitat que se sintetitza en el fet que
sense targeta sanitària no hi ha sanitat, i això és un problema.

I com a exemple que no som nosaltres, aquí mateix la
directora general d’Immigració del Govern de les Illes Balears
dia 7 de febrer els mitjans de comunicació treien declaracions
seves, ho torn dir, la directora general d’Immigració, en què
demanava que ib-salut reconduís aquesta exclusió del sistema
sanitari d’aquest colAlectiu; ella mateixa ja deia que com poden
demanar un certificat si no saben ni on l’han de demanar, i
reconeix que no ha estat una bona idea aquest canvi de
documentació i que, per tant, no es va calibrar de manera
correcta aquesta mesura i que per tant és una situació que ella
recomanava i recomana reconduir. Per tant estam que, una cosa
que tenia una solució, en aquest moment tenim un problema.
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És veritat que fa dos dies, dilluns a migdia, la Conselleria de
Salut va emetre una nota informativa, que no és cap nota
interior ni és cap modificació legal de la resolució de l’any
2008, i a més una nota informativa de la qual no tenen
coneixement, ni verbal ni per escrit, ni els professionals
sanitaris, ni els treballadors socials, ni els administratius del
Servei de Salut. Per tant és una nota informativa que no té
utilitat per a les persones que estan dins aquest món, perquè en
aquests moments continuen vigents, per una banda, la resolució
de l’any 2008 i, per una altra, la nota interior del 4 d’octubre del
2011.

A més a més aquesta nota informativa, en lloc d’aclarir la
situació l’embulla encara més, perquè diu al final que es pot fer
un informe del treballador social i també diu que el personal
emissor de la targeta sanitària ha de ratificar aquesta situació i
podrà acceptar en darrera instància una declaració jurada de la
persona interessada, amb la qual cosa entra en absoluta
contradicció amb la nota interna de l’any 2010. A més a més,
per les informacions que tenim, no existeixen uns criteris clars
perquè en aquests moments informes de les treballadores socials
són rebutjats per l’agència emissora de la targeta. Per tant en
aquest moment ens trobam que moltes peticions dels
treballadors socials són retornades perquè no hi ha criteris
establerts i ens trobam, per una banda, una resolució publicada
en el butlletí, una nota interna que contradiu aquesta resolució
que no ha estat derogada, i ara una nota informativa de la qual
no han estat informats ni verbalment ni per escrit els
treballadors directament afectats, i per tant tenim un problema.

En línies generals l’administració està per solucionar
problemes, no per crear-los, i per tant nosaltres donarem suport
a aquesta proposició no de llei que es presenta a discussió de
retirar i tornar als efectes de la resolució de dia 4..., retirar la
nota interna de dia 4 del 10 del 2011 perquè continuï vigent la
resolució no derogada de l’any 2008, perquè, entre altres coses,
cream un problema, un problema assistencial perquè s’estan
creant problemes de salut, que el que interessa colAlectivament
és que aquelles persones que viuen i continuaran vivint entre
nosaltres no evitin acudir al sistema sanitari perquè no tenen
targeta, i que per tant el conjunt de la societat està interessada
en el fet que les persones que visquin entre nosaltres puguin, si
tenen un motiu de salut, puguin acudir al sistema sanitari.

Per tant demanam i donam el vistiplau a la aquesta
proposició no de llei perquè es torni acceptar una declaració
jurada, s’aclareixin els criteris pels quals han d’emetre informes
els treballadors socials o els criteris que es puguin o no puguin
acceptar per part dels administratius, i per tant tornar enrere
perquè especialment el que hem de fer és crear solucions i no
crear problemes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. Jo vull
començar apuntant, abans d’entrar en el tema de la proposició
no de llei, que el nostre país té un sistema de salut magnífic, que
és dels millors del món per la seva cartera de serveis, per la seva
qualitat, per la gratuïtat i per la universalitat d’aquests serveis.
I no ens estranya que Espanya sigui l’enveja de molts de països,
fins i tot de països més desenvolupats que nosaltres, i tampoc no
ens estranya que tots els estrangers que vénen aquí, si ho
necessiten, tant si tenen recursos econòmics com si no els tenen,
idò estiguin encantats de ser atesos pels nostres sistema sanitari.
Aquest sistema, com dic, crec que realment excepcional si ens
comparam amb la resta del món, això per a nosaltres, que
sembla que sempre hi estam avesats, tal vegada no ho valoram
en la mesura de la importància que té, però crec que és precís
que a vegades ho tenguem en compte, el gran avantatge que
tenim de viure en aquest país amb aquest sistema tan magnífic
i també reflexionam el cost per a les arques públiques que té
això.

Referint-me ja a la proposició no de llei del PSM, pensam
que aquesta solAlicitud, avui per avui, no té cap sentit de ser
aprovada perquè sorgeix d’un plantejament que no s’ajusta a la
realitat. La nota interior de l’ib-salut a la qual fa referència la
proposició no té avui cap vigència i per tant, la problemàtica
que aquí es planteja és del tot inexistent i no procedeix que
prenguem un acord per solucionar un tema que està més que
solucionat.

Podem venir aquí, parlar d’això tantes vegades com
vulguem, però sabem que no tenen argumentació si ens atenem
als fets reals per fonamentar al seva proposta, en conseqüència,
podrien haver-la retirat i com que no és el cas, idò el nostre grup
parlamentari no votarà a favor de resoldre una qüestió que ja
està resolta i que no planteja cap dificultat per als usuaris de la
sanitat pública balear que són estrangers i que no tenen recursos.

Els drets de les persones estrangeres sense recursos a
l’assistència sanitària està regulat en la nostra comunitat
autònoma per la Resolució 26 del 2 del 2008 i aquesta és la
normativa vigent i no ha sofert cap modificació. Aquesta
resolució expressa que les persones estrangeres sense recursos
tenen dos requisits a complir per poder accedir a l’assistència
sanitària. Per un costat, estar empadronades a qualsevol
municipi de les nostres illes i, per l’altre, tenir una manca de
recursos econòmics insuficients. Aquestes dues circumstàncies
han de ser documentades. 

Per acreditar la insuficiència de recursos econòmics es
poden presentar els documents següents, segons explica la
resolució del 2008: una còpia compulsada de la declaració de
l’IRPF, un informe d’un treballador social d’un organisme
públic que ho acrediti i, en darrera instància, declaració de la
persona interessada feta en un formulari de solAlicitud signat per
l’interessat. 

Això és bàsicament el que diu la resolució del 2008 i és el
que aplica l’ib-salut des de l’1 de gener del 2012, segons la nota
interna del director general del Servei de Salut de les nostres
illes en la qual sí que s’especifica i s’aclareix que en darrera
instància vol dir quan no es puguin complir cap de les altres
opcions. És a dir, només s’ha d’acceptar com a vàlida la
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declaració signada per la persona estrangera quan es demostri
la impossibilitat d’aportar un document sobre declaració d’IRPF
o un informe d’un treballador social.

El fet és que el Govern anterior va agafar el costum de fer de
l’excepció, la norma. Així ho feia amb la Llei Orgànica sobre
intervenció voluntària de l’embaràs que deia que ordinàriament
els sistemes de salut públics s’haurien de fer càrrec de les
interrupcions voluntàries de l’embaràs i que només s’acudiria a
les clíniques privades en casos excepcionals. Vostès no
entengueren així. Era més fàcil pagar a les clíniques privades i
derivar-hi totes les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

També en el cas que avui ens ocupa, en el cas dels
estrangers sense recursos, permetien que la declaració signada
per la persona es convertís en el procediment habitual per
accedir al sistema sanitari quan, com diu la resolució del 2008,
aquesta era la darrera opció, en darrera instància, diu la
resolució que vostès mateixos van fer. 

L’administració pública té l’obligació d’exercir un control
exhaustiu dels serveis que presta. Ha de controlar la qualitat del
servei, però també és molt necessari que es controli
rigorosament el cost econòmic d’aquests serveis. Vostès han
volgut funcionar sense controls, prenent les decisions obviant
els criteris econòmics i per això, ara ens trobam com ens
trobam. Que el nostre sistema sanitari sigui universal i gratuït
no implica que s’hi pugui accedir sense cap tipus de
documentació ni control i si els serveis poden ser prestats per
l’ib-salut no necessàriament hem d’acudir a la privada quan
resulta que això ens surt molt més car.

És clar que vostès, representants de PSOE i del PSM que
defensen l’endeutament per  damunt de tot, trobam que no ho
podran entendre mai. Per a vostès una bona gestió només és
viable si ens desviam del control pressupostari, però en aquest
tema dels estrangers que avui parlam aquest govern no té
intenció de deixar d’atendre ningú ni dificulta l’accés al sistema,
com vostès diuen.

Aquest govern només fa complir rigorosament la llei, en
aquest cas, la resolució del 2008, i posar un poc d’ordre i
control allà on no n’hi havia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies al Grup
Parlamentari Socialista, en veu del Sr. Thomàs, pel seu suport
a aquesta proposició no de llei. 

Efectivament, la modificació de la Llei general de salut
pública -i així ho posam en la nostra exposició- incideix més en
la universalització de la sanitat. El que passa és que només es fa
referència al colAlectiu nacional que som la majoria i això va
cobrir aquest buit de les persones aturades que eren espanyols,
però havien acabat la seva prestació d’atur i es quedaven sense
Seguretat Social i, per tant, sense sanitat i durant uns mesos en
aquesta comunitat autònoma aquests casos, per molt que la Sra.
Palau digui, no varen tenir assistència sanitària de manera
normalitzada, els enviaven a Urgències. 

Això, jo no m’ho invent perquè no tenc cap voluntat
d’inventar-me la realitat, sinó que són dades que ens aporten els
metges.

A més a més, així com diu la mateixa llei de salut pública,
és quasi... una necessitat i quasi és d’intelAligents procurar que
totes les persones que estiguin malaltes es puguin recuperar de
la malaltia perquè per a la salut pública -i en aquesta llei
s’explica molt clarament- una persona amb hepatitis no tractada,
efectivament, és un nucli a un centre d’infecció que és
problemàtic per a tota la població, per tant, s’ha de tractar. Si no
es vol tractar la persona hem de tractar l’hepatitis perquè si no,
ens pot infectar moltes persones. A més a més, ja per un criteri
econòmic, és molt més barat tractar una persona amb hepatitis
en el seu inici que una persona amb hepatitis amb una cirrosi
que és quan ha d’anar a Urgències. Per tant, les lleis fins ara
elaborades de salut pública van en aquest sentit i, en el sentit
que deia la Sra. Palau, no només de prestar atenció sanitari, sinó
que efectivament la sanitat ens surti més barata. 

He de lamentar que fins i tot en allò en què coincidim amb
la Palau no puguem votar a favor, coincidim amb vostè
efectivament que tenim un servei de salut magnífic que és...
fixi’s és el que menys costa d’Europa i és el més eficient. Vull
dir que és fantàstic, tenim uns professionals que efectivament
han sabut defensar aquest sistema. 

Coincidim amb vostè que les persones estrangeres sense
recursos també han de tenir assistència sanitària per unes
qüestions absolutament raonables, però no coincidim amb vostè
en l’anàlisi que ha fet que això ja estava cobert quan es va
produir el canvi de govern. 

Vostè ha llegit una part de la resolució de l’any 2008, però
no ha fet cap referència a la nota interior en la qual, en el darrer
paràgraf posa que si no es pot justificar via Hisenda “deberá
solicitarse al interesado un certificado negativo de su país de
origen de no disponer de rentas, pensiones o cualquier otro
ingreso por cualquier otro concepto” i després la cap de secció
d’Admissions envia a tots els centres de salut una explicació del
que significa això i els diu “hi ha persones estrangeres”... i quan
es diu “persones estrangeres” sobretot es refereix a persones
immigrants perquè un comunitari té cobert això, no hi ha cap
problema. 

Les que ja tenen NIE, és a dir, les que estan regularitzades
ho poden fer via Hisenda i si Hisenda els diu que no, idò el
passin amb vostè... els diu que el passin, que demanin aquest
certificat al Consolat i després diu i ho específica “si el
solAlicitant no té ni NIF ni NIE ja està clar que no tendrà dades
a Hisenda i li podeu dir directament que ha d’aportar un
certificat del seu país”. Això (...) cap tipus de substitució, per
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tant, sí que hi ha hagut aquesta situació. És veritat que arran que
el mateix govern se n’adona que en aquesta comunitat autònoma
hi ha un colAlectiu de ciutadans que queden sense sanitat, que
afecta les persones estrangeres immigrants, la mateixa directora
d’Immigració avisa el Govern, com ha de ser per la seva funció,
vetllar per la qualitat de vida dels immigrants, avisa l’ib-salut
que la seva resolució és incorrecta i el mateix govern... rectifica
no, envia un comunicat de premsa via pàgina web que diu que
es tornarà al model del 2008.

Crec que aquesta proposició no de llei està absolutament en
vigor, primer, perquè ha entrat abans, dia 24 de gener.. que va
rectificar el Govern. Per tant, si cada vegada que l’oposició fa
una proposta, el Govern se n’adona i la modifica, no la podem
debatre... seria absolutament injust per al Parlament i per a les
persones, els grups parlamentaris que han iniciat aquest procés.

Per tant, el que demanam -i fixi’s l’actualització que té
aquesta proposta de llei- és que s’enviï un ordre de retirada de
la nota, és que deim això, no feim cap referència que es continuï
amb la resolució del 2008,... que continuï retirant la nota que va
enviar el mateix ib-salut i vostès no la volen enviar, bé, idò
l’enviarem nosaltres. 

Nosaltres enviarem a tots els centres de salut, idò, el
comunicat de premsa que va fer l’ib-salut a través de la pàgina
web i supòs que tendran cridades. Tendran cridades perquè
nosaltres vetllarem perquè les persones immigrants tenguin dret
a la sanitat, perquè ens interessa a tots que tots estiguem sans no
només a un colAlectiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la proposició no de
llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

5 vots a favor; 9, en contra. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 417/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 694/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 694/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària.

Per a la seva defensa intervé, per part del grup parlamentari,
la Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei va també
dirigida a intentar que aquesta targeta sanitària, que consideram
que és un copagament al sistema sanitari, sigui menys feixuga
per al colAlectiu de persones que està en una situació social i
econòmica de risc o vulnerable en la nostra comunitat
autònoma. 

Per a nosaltres era molt important que en aquesta proposició
no de llei quedàs molt clar -i per això també ho faré durant la
meva exposició- que estam absolutament en contra des del
nostre grup parlamentari d’aquest pagament de la taxa de 10
euros, però exhaurida la via política, perquè això ja ho hem duit
en diverses ocasiona al plenari del Parlament, al debat dels
pressupostos i després en proposicions no de llei, en mocions,
etc., i no hi ha hagut possibilitat d’aquest canvi polític, el nostre
grup ho durà al defensor del poble. Farem una proposta perquè
el defensor del poble ho dugui al Tribunal Constitucional,
perquè creim que vulnera principis constitucionals.

Un en concret és que el reial decret de transferències a la
comunitat autònoma de Sanitat exposava molt clarament que la
comunitat autònoma “se subjectarà a la normativa general de la
Seguretat Social en allò relatiu a la determinació dels beneficis,
requisits i intensitat de l’acció protectora i règims econòmics
financers i econòmics administratius” ... de l’Estat, vull dir, la
comunitat autònoma s’ha de regir per allò de l’Estat. Aquí s’ha
vulnerat aquest règim econòmic financer i aquest règim
econòmic administratiu. 

Per una altra banda, consideram que la taxa imposada per
llei de pressupostos que és validació d’un any és ilAlegal perquè
la legalitat vigent a l’Estat espanyol específica que la taxa,
qualsevol taxa, ha de venir imposada per la Llei de mesures
fiscals, administratives i d’ordre social i aquesta taxa no ha estat
aprovada per aquesta llei.

Després, la Llei 14/1986, de la sanitat pública, estableix en
l’article 17 que les administracions públiques obligades a
atendre sanitàriament als ciutadans, no abonaran aquests les
despeses que puguin ocasionar-se per utilització dels serveis
sanitaris, en el cas, segons la resolució treta per l'ib-salut, que
les persones que no tenguin aquesta targeta sanitària no podran
accedir a la sanitat i els enviaran factura, vulnera clarament
aquest article 17. 

Després, finalment, a la mateixa llei de l’any 1986 que he
esmentat abans, en el capítol 5 que parla del tema del
finançament, un dels seus articulats explica que correspon a
l’Estat el finançament i en tot cas la imposició de taxes,
excloent les comunitats autònomes.

Per tots aquests motius consideram que la taxa aprovada al
Parlament és anticonstitucional i com que el nostre grup
parlamentari no té grup parlamentari suficient per dur-ho
directament ho durem, si és possible, via del defensor del poble,
però com que aquesta taxa avui està en vigor per llei
pressupostària i pensam que és injusta... perquè es faci el mateix
pagament a una persona que cobra 432 euros o 389 de la
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prestació, per exemple, de la pensió no contributiva, davant una
altra que en cobra 3.500 o 3.000 ens sembla injust perquè no hi
ha les mateixes condicions socials i econòmiques per poder
pagar aquesta taxa i, en canvi, tots tenim drets a la sanitat com
s’ha vist al debat anterior i a més a més en una situació de crisi
com l’actual en què les diferències econòmiques augmenten,
totes les xifres i tots els indicadors dels serveis socials, el
sistema sanitari, econòmics, d’atur, etc., augmenten o
assenyalen que la situació de vulnerabilitat en el nostre país
augmenta.

El que succeeix ara és que moltes persones quan van a
renovar la targeta sanitària i han de pagar els 10 euros i no els
tenen..., perquè a nosaltres que tenim un sou decent i digne ens
pot semblar un poc exagerat, però hi ha gent que amb aquests 10
euros viu els darrers mesos del mes, no els paga i això... segur
que coneixen gent que els ho haurà dit, segur que coneixen gent
i no els paguen i després genera un problema al mateix govern
que gestiona la sanitat perquè han d’anar a Urgències; a
Urgències els emeten la factura i després sí que van a pagar els
10 euros per no haver de pagar la factura i han de fer processos
de tornada enrere d’aquesta factura. 

Crea problemes el fet que hi hagi persones que per la seva
situació econòmica no puguin pagar aquesta taxa. Per tant,
aquesta proposició va en aquest sentit. Crec valorar (...) entenem
que és un sentit positiu, tot i que estam en contra de la taxa,
feim propostes perquè aquest el pagament d’aquesta taxa sigui
més just.

En aquest sentit pensam que hem d’instar el Govern de les
Illes Balears, com a Parlament, que en el termini de dos mesos
-també es pot canviar això, aquest termini- es creï la normativa
necessària perquè determinats colAlectius socials es puguin
beneficiar d’aquesta reducció de pagament o de la taxa o fins i
tot l’exempció si el Govern ho considera oportú.

Pensam que, com a mínim, en aquests colAlectius hi ha
d’haver les persones en situació d’atur, perceptors de pensions
contributives i no contributives, perceptors de renda mínima
d’inserció, famílies nombroses, perquè no és mateix pagar una
taxa si són dos membres que si són sis membres, i menors de 18
anys. 

Això, veuen vostès que ho deixam obert, que pensam que el
Govern també ha de tenir capacitat per poder determinar quines
són les situacions d’exempció, quines són les situacions de taxa,
si tots són, els pensionistes... contributives que han de pagar o
només els que tenguin pensions més baixes. És amb aquesta
voluntat de millorar aquesta situació que en principi ens sembla
injusta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Començam el torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant una proposició no de
llei, a la qual no donarem suport, tot i que no estam d’acord en
l’essència de l’existència de la targeta sanitària. 

Pensam que, fins i tot des del punt de vista jurídic, això ja es
veurà amb el temps perquè hi ha un recorregut per endavant que
tenir dret o no a assistència sanitària és un dret que ve donat pel
caràcter de ciutadà o ciutadana espanyol i per tant, no ve
condicionat a pagar o no pagar una taxa. 

Abans ho comentaven, la nova llei general de salut pública
que, a la seva disposició addicional sisena, fa una extensió de
drets en assistència sanitària pública fins a tot a colAlectius que
per ics consideracions estaven exclosos d’aquesta atenció
sanitària. Per tant, ens trobam amb una dinàmica que va més
lligada que tenguin dret a assistència sanitària lligada a dret de
ciutadania quan aquí se’ns introdueix una targeta sanitària que
és el primer copagament sanitari, en aquest cas, que imposa el
Partit Popular a la comunitat autònoma de les Illes Balears. I dic
copagament perquè copagament per definició és tot allò que has
de pagar per poder rebre alguna cosa a canvi. Abans no es
pagava, ara s’ha de pagar.

Per tant, tornam al mateix, a un escenari que sense targeta
sanitària ja està en qüestió si tens dret o no a assistència
sanitària, sense targeta sanitària trobaràs problemes perquè et
donin atenció sanitària. Aquest fet de tenir o no tenir targeta
sanitària, aquest fet d’haver de pagar per tenir targeta sanitària,
entre d’altres coses, va en contra d’un principi que comença a
la Constitució i es reflecteix a tota la legislació sanitària d’un
país com és Espanya que, a més, la gestió està descentralitzada
amb els sistemes de salut a cada comunitat autònoma, i és
rompre una cosa que és important per a un país, que és l’equitat
d’accés. Avui podem dir que no és el mateix viure a Madrid,
viure a Catalunya, viure a Andalusia o viure a les Illes Balears.
Els ciutadans i les ciutadanes de Madrid, Catalunya, Andalusia
no han de pagar per rebre atenció sanitària, els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears si volen rebre atenció sanitària
tenen un impediment que és tenir una targeta sanitària per la
qual han de pagar. Una targeta sanitària -i no ens cansarem de
dir-ho- que no ofereix cap avantatge per rebre atenció sanitària.
Ja fa un cert temps que la història de salut, el conjunt de dades
assistencials i sanitàries dels ciutadans en el servei públic de
salut és accessible als professionals sanitaris públics des de
qualsevol punt assistencial. Per tant, el fet de dur una targeta
amb aquesta informació incorporada no ofereix cap avantatge
des del punt de vista assistencial, que és el que sembla, entre
d’altres coses, que s’ofereix com a avantatge. Des de qualsevol
ordinador de la xarxa pública es pot accedir, prèvia identificació
-parlam de si un està a Formentera o a una unitat bàsica o a una
ambulància de suport vital avançat o a un centre hospitalari-, es
pot accedir a aquesta informació, que és l’important d’una
targeta sanitària. Per tant, no hi ha cap necessitat de dur a la
butxaca aquesta informació, a no ser que vulguem que quan un
pugui acudir a un centre privat la sanitat privada, amb cost zero,
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pugui beneficiar-se de tota la informació que s’ha generat dins
el sistema públic. Aquesta, probablement, com va reconèixer la
consellera en seu parlamentària, és la gran raó que hi ha rere
aquesta targeta sanitària d’un cost de deu euros.

Podríem parlar també del cost que crec que no està gens
justificat, perquè a través de la memòria econòmica que va
facilitar el projecte de llei de pressuposts es contemplava un
cost superior a 5 euros el cost d’un auxiliar administratiu, és un
cost absolutament desmesurat que no justifica aquest preu de 10
euros. Ja veurem amb el concurs qui és el gran beneficiari
econòmic d’aquesta gestió, una inversió que s’havia fet feia poc
temps en el sistema de salut que permetia en poc temps generar
a un centre de salut una targeta sanitària, en aquests moments ja
estam en una situació administrativa kafkiana i que, per tant,
tendrà un cost sobreafegit.

Vull dir també que probablement pugui haver-hi un
problema de protecció de dades en el futur, que la
responsabilitat serà de l’administració que generi aquest sistema
informàtic. Dur informació sensible a la butxaca és una situació
complicada, tenir lectors d’aquestes targetes serà una qüestió
relativament fàcil i, per tant, la protecció de dades, la
confidencialitat i la intimitat d’informació sensible crec que serà
molt difícil que estigui salvaguardada. 

Efectivament, hi ha un ampli recorregut en qüestions legals
d’aquesta targeta, ja veurem com acaba, però com a mínim el
que s’ha de fer davant aquesta situació on hi ha colAlectius que
són especialment sensibles és tenir la delicadesa de fer
determinades excepcions o tenir en compte determinades
situacions especials, com les que comenta la proposició no de
llei de situació d’atur, de percepció de pensions contributives o
no contributives, percepció de renda mínima d’inserció, famílies
nombroses o menors de divuit anys. Són qüestions en les quals,
com a mínim, l’administració hauria de tenir la sensibilitat de
tenir qualque atenció amb relació a aquests colAlectius. 

Probablement l’afany recaptador pot més que altres
qüestions i, per tant, nosaltres volem reiterar que no estam a
favor d’aquesta forma de copagament, d’aquesta taxa per la
targeta sanitària, que té un llarg recorregut a través de vies
jurídiques, però que, evidentment, si això s’imposa, com a
mínim, que es tengui la sensibilitat d’atendre determinats
colAlectius que per la seva peculiaritats en aquests moments
estan en una situació encara més delicada. Per tant, donarem
suport a aquesta proposició no de llei que s’ha presentat avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari té la
paraula l’Hble. Sra. Duran, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot negar dues de les
afirmacions que ha fet la Sra. Santiago al principi de la seva
intervenció. Primer de tot, la taxa no és un copagament sanitari,
ella ho ha afirmat, també ho ha afirmat el Sr. Thomàs, negar-ho.
No és un copagament sanitari. Segon, ha dit que era una taxa
ilAlegal, tampoc no és una taxa ilAlegal, és una taxa reconeguda
i no és ilAlegal. 

El pagament de la taxa per a l’elaboració de la nova targeta
sanitària no ha estat el copagament sanitari, com he dit abans,
ja que l’usuari no paga en aquest cas cap prestació sanitària. És
a dir, no és un servei sanitari com a contraprestació, és una taxa
recollida en el pressupost de la comunitat, en funció de l’article
2 de la Llei tributària, que defineix el tipus de tributs de les
Balears, entre els quals es contempla aquesta taxa, com pugui
ser qualsevol altra taxa que es paga per l’elaboració d’un
document oficial a l’Estat espanyol ja sigui, per exemple, un
DNI o el passaport, etc. 

La nova targeta sanitària és personal i intransferible, inclou
un xip de seguretat, una banda magnètica i una fotografia de la
persona titular que facilita la identificació. El xip d’identificació
per radiofreqüència permet accedir de manera segura, ràpida i
actualitzada a la informació clínica electrònica de la persona
titular a qualsevol lloc on es disposi del lector. Vull dir-li al Sr.
Thomàs que no passi pena, que els lectors no es vendran en el
supermercat, vull dir, seran uns lectors que es tendran a llocs
determinats, com puguin ser els centres d’assistència sanitària,
els punts d’assistència sanitària, els hospitals o les farmàcies,
sempre amb el seu consentiment, amb el consentiment del
titular, o de qui actuï legalment en el seu nom, d’acord amb la
legislació vigent sobre la protecció de dades. 

He de puntualitzar que l’accés a la història clínica del titular
de la targeta farà que el personal sanitari disposi de més
elements de judici a l’hora de fer un diagnòstic adequat i ajustat
a cada pacient. Amb aquesta mesura el Govern ha volgut fer
front al mal ús de la targeta sanitària a les Illes Balears i evitar
possibles usos fraudulents que contribueixen a incrementar el
dèficit sanitari i farmacèutic de la comunitat ja que es produïen
casos on diverses persones d’una mateixa família acudien al
metge i després retiraven els medicaments prescrits usant la
mateixa targeta. 

La taxa general és de 10 euros, hi ha possibilitats de
beneficiar-se d’una reducció del 50% -cosa de la qual no han fet
cap menció ni la Sra. Santiago ni el Sr. Thomàs- si l’expedició
de la nova targeta es tramita l’any 2012, és a dir enguany, i
l’antiga caduca a partir de l’1 de gener de 2013. Segons la Llei
de tributs, la taxa és per la repercussió del cost d’un servei
puntual, en aquest cas per la implantació i l’establiment de la
nova targeta sanitària. No es pretén, com ha dit el Sr. Thomàs,
una finalitat recaptadora, si fos així s’hagués posat un cost molt
més elevat, només s’ha posat el cost, es repercuteix el cost que
més o manco costa el que costa l’elaboració de la targeta i
posar-la en marxa; com serien per exemple els imposts, els
imposts sí que tenen afany recaptador, la taxa no, sinó de
distribuir el cost de servei perquè d’aquesta manera paguen per
igual tots els usuaris d’un mateix servei. S’ha de dir que per a
l’establiment d’aquest nou sistema el cost s’ha de calcular
sumant l’import de l’elaboració de les targetes, la campanya
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d’informació i la dotació als centres d’atenció primària, als
hospitals i a les farmàcies dels lectors adequats.

La llei no exigeix ni és obligatori aplicar descomptes al
pagament de les taxes a colAlectius en situacions especials. El
pagament de la taxa no discrimina per criteris econòmics, és a
dir, segons la capacitat econòmica de cada persona, perquè si
fos així estaríem parlant d’un impost. La taxa per la nova targeta
sanitària es regeix pel principi de generalitat, segons l’article 31
de la Constitució Espanyola, i sobre la base d’aquest principi el
cost s’ha de distribuir a parts iguals i no es contemplen
excepcions. En el cas que aquesta taxa hagués contemplat
descomptes o reduccions a colAlectius especials el preu de la
targeta sanitària s’hauria d’incrementar per a la resta de
ciutadans que no pertanyen a cap cas exemptant. D’aquesta
manera la taxa s’ha optat per un pagament únic i igualitari.

Com he dit abans, existeix una reducció d’un 50%, és a dir,
la nova targeta costarà 5 euros justs a tota aquella persona la
targeta actual de la qual tengui una vigència posterior a 31 de
desembre d’enguany i la renovi anticipadament. És un
descompte de la meitat del cost per l’avançament del tràmit
administratiu. La targeta té una vigència de quatre anys, perquè
si dividim el cost dels 10 euros per cada any ens dóna un cost de
2,50 euros per any, i si ho dividim per mesos, de 20 cèntims per
mes, i en cap cas de renovació avançada, que seria la meitat.
Torn a dir que aquesta taxa contemplada en els pressuposts per
a l’any 2012 és per a la implantació, l’expedició i la distribució
de la noves targetes sanitàries que poden sofrir possibles
revisions futures.

Des del Partit Popular volem deixar constància que
coneixem la realitat social d’aquestes illes Balears, sabem que
hi ha colAlectius amb dificultats especials i hi som sensibles,
però, creim que en aquest cas el pagament de la taxa a la qual
avui feim referència no suposarà cap minvament important per
a ningú. I afirmar el contrari és fer demagògia fàcil. El cas
extrem que s’ha posat com a exemple a vegades per la Sra.
Santiago, que una família de cinc membres hauria de pagar 50
euros dir que en aquest cas seria tenint en compte que les cinc
targetes de la familia tenguessin el mateix venciment, el mateix
dia, el mateix mes i el mateix any, i això, que es donin les tres
circumstàncies a una mateixa família de cinc persones seria
quasi impossible.

Entenem la preocupació que té el Sr. Thomàs que diu que si
el que es pretén és facilitar les clíniques privades, doncs, ho
entenem venint de la seva part perquè ningú com ell no ha
facilitat ni ha beneficiat les clíniques privades, 52 milions
d’euros en concert amb privades, Sr. Thomàs. Per mor que vostè
no ha deixat ni un cèntim a la caixa, per mor que vostè ha deixat
600 milions de deute en aquest moment no és possible fer cap
concert privat i no és possible per a aquesta comunitat ni per a
aquest govern assumir aquest cost. Ja ens agradaria, però, és
impossible, Sr. Thomàs.

Bé, per tot l’exposat, per tot l’esmentat el Partit Popular
votarà en contra de la PNL presentada en el dia d’avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Duran. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Santiago? Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, donar una altra vegada les gràcies
al Sr. Thomàs per la seva exposició i el seu suport com a
portaveu del grup parlamentari, jo li diria que a nosaltres ens
passa el mateix, que necessitam més temps per justificar que no
estam d’acord amb el copagament de la targeta sanitària de 10
euros que per justificar aquesta reducció per a determinats
colAlectius. Ho vàrem debatre dins del grup parlamentari, però,
clar, també som republicans i per això no farem propostes
perquè la monarquia sigui més transparent; també ens definim
o també defensam el concert econòmic i per això no farem
millores per millorar el finançament de la comunitat autònoma
sinó són totes dirigides al concert econòmic; doncs en feim. Per
tant, en temes d’aquest tipus, encara que no hi estiguem d’acord,
també n’hem de fer.

Vostè ha explicat, també és dins el nostre informe inicial
preparat pel Tribunal Constitucional via Defensor del Poble, dos
motius més, el tema que es romp que la unificació territorial de
la sanitat i després també que s’ha injustificat de forma molt
clara per què s’ha de dur una taxa. La llei expressa molt
clarament que quan es dóna una taxa la llei, que no és la llei de
pressuposts, però la llei, ha d’especificar, el coste de mercado,
la cobertura del coste, el coste del servicio actividad, los costes
directos, los costes indirectos, los costes necesarios para el
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio actividad,
etc. I hi ha sentències del Tribunal Suprem com, per exemple,
que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en una sentència
de l’any 2007, va derogar una taxa de l’Ajuntament de Madrid
que l’informe que justificava una taxa per temes de vehicles, era
pràcticament de quinze folis, no aquest quadre que ens varen
presentar a la Llei de pressuposts, i la va derogar perquè no
estava suficientment justificada amb informes tècnics aquesta
taxa. Per tant, nosaltres pensam que sí té recorregut. 

Vull dir-li, Sra. Duran, que jo entenc que vostè digui que no
és una taxa, però no ho digui d’una forma tan contundent, vostè
interpreta políticament que no és un copagament i nosaltres
interpretam que sí. Amb això no estam d’acord, però no per això
ni jo dic cap mentida ni vostè tampoc, és una interpretació
política. Vull dir que no faltam a la veritat cap de les dues ni res,
simplement tenim una interpretació política diferent del que
succeeix. 

El mateix pensam, vostè diu d’una forma molt contundent
que no és ilAlegal, i nosaltres consideram que és
anticonstitucional, i això té un recorregut. Ja són diversos els
advocats que nosaltres hem consultat que ens diuen que té
recorregut en el Tribunal Constitucional, però que efectivament
serà la sentència del Tribunal Constitucional, si arriba, que ho
determini. Per tant, jo tampoc no som tan contundent, nosaltres
pensam que políticament és anticonstitucional i ho direm.
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Lamentam que no li donin suport perquè jo, de veritat, no
puc entendre que un grup parlamentari que dóna suport al
Govern com pot fa escassament, no sé, quinze dies, tres
setmanes, defensar i aprovar un decret llei, que per l’Estatut
d’Autonomia ha de justificar la urgència, per reduir les multes,
per reduir les multes als empresaris del joc, per reduir les multes
que, per tant, una multa que ja té un procés administratiu, que
ja hi ha funcionaris que han dit que efectivament, que,
efectivament, allò està mal fet, per reduir multes; i aquest grup
parlamentari tan preocupat pel món social no pugui dir que una
persona que cobra 300 euros o 350 o 375 d’una pensió no
contributiva deixi de pagar 10 euros. I que vostè ho justifiqui
dient que si fos així, haurien de pagar més els altres. Escolti, per
compensar les desigualtats socials hi ha l’administració pública
o és que aquest descompte del 50% de qui s’avanci el compensa
l’administració i el de la pensió contributiva no el pot
compensar. El 50% per avançar-me, si vull, al 2012 per no fer-
ho el 2013, això sí que ho compensa l’administració pública,
però una pensió no contributiva, un aturat, a aquest no el pot
compensar l’administració pública. És aquest el seu raonament?,
és aquest el raonament del Grup Popular? És que no és on
s’encaixa, és que no és on s’encaixa, en tot cas, és que no ens
donen més arguments, diguin que no hi estan d’acord
políticament, però no vulguin justificar una cosa que és
injustificable.

Després, el cas fraudulent. Vostès diuen al Sr. Thomàs que
va fer excepcions i vostès dels casos excepcionals, que tal
vegada un 1% o un 2% de la població és la que defrauda, volen
fer la norma i com que hi ha un 2% de gent que abusa de la
targeta sanitària els posarem a tots una taxa, en lloc de posar
mesures perquè a aquest 2%, no ho sé, se’l persegueixi en el
sentit no judicial, sinó administratiu. No, com que hi ha un 2%,
au!, al 98% li farem pagar la taxa, és aquesta la seva
justificació? Perquè si és així, com podem dir els polítics que no
tots els polítics som iguals? Quan en aquesta comunitat
autònoma hi ha un munt de polítics que estan en vies de
corrupció i deim nosaltres no, no, nosaltres som com aquests. I
en canvi, per a la ciutadania l’excepció es converteix en norma.
Aquests són els arguments del Partit Popular.

Una vegada més ens han sorprès, perquè pensava que això
era una contracció interna nostra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

..., com podem justificar la targeta sanitària si no estam en
contra de millorar-la per beneficiar la gestió del Govern del
Partit Popular i el seu propi grup no li dóna suport. Ho
lamentam profundament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició RGE
núm. 694/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 694/12.

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

Moltes gràcies.
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