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LA SRA. PRESIDENTA:

...i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha cap substitució.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, sí, perdó, Damià Borràs substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix José María Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap substitució més? Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 122/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
dels bitllets pagats pels malalts de Menorca, Eivissa i
Formentera que tenen necessitat de traslladar-se a
Mallorca per ser atesos per l'ib-salut.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 122/12, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre abonament dels bitllets
pagats pels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera que tenen
necessitat de traslladar-se a Mallorca per ser atesos per l’ib-
salut.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei que
debatem avui va ser presentada a principis d’enguany, quan
aquest tema era un tema calent, era un tema candent dins la
societat de les Illes, però especialment de les illes menors,
Menorca, Eivissa i Formentera, i la veritat és que, finalment,
que la vegem avui en comissió -primer va ser presentada a ple
però finalment l’hem traslladada a comissió-, la veritat és que
haver-la de debatre avui crec que és un dia lamentablement...,
un mal dia per debatre sobre temes de salut i sobre els temes,
sobretot, d’estat del benestar, d’igualtat d’oportunitats, d’equitat
i de cohesió social, que és en el fons del que va aquesta qüestió.

Dic que és un mal dia perquè avui tenim una altra passa del
desballestament de l’estat del benestar, del nostre sistema
públic, universal i gratuït de salut, que lamentablement cada cop
és manco gratuït, ja no és gratuït; cada vegada és manco públic,
i evidentment cada vegada a la llarga també serà, per exclusió,
cada vegada manco universal.

Després de les mesures preses i anunciades avui pel Govern
d’Espanya, igual és quan començam a entendre per què aquesta
comunitat autònoma, el Govern d’aquesta comunitat autònoma,
que tantes vegades és un avançat, un alumne destacat però
avançat, a més, a les realitats, va decidir incorporar la nova
targeta que se’n diu intelAligent, que encara no li hem vist la
intelAligència enlloc però que se’n diu intelAligent, amb un
sistema de microxip. Ara entenem per què, perquè puguem

pagar d’una manera eficient els ciutadans d’aquest país els
medicaments, necessiten aquest sistema de xip, un microxip
diguéssim impulsat per l’únic xip, l’única voluntat que té el
Partit Popular, que és el desballestament de l’estat del benestar.

Aquesta comissió, que avui es diu Comissió de Salut encara
en aquest parlament, crec que a la llarga, però més prest que
tard, haurem d’acabar, crec, denominant-la comissió de salut de
l’estat del benestar, perquè evidentment el que haurem de
mesurar és en quin estat es troba el nostre estat de benestar, i els
únics metges que necessitarem, crec, em tem, per poder fer
aquest diagnòstic seran metges forenses, perquè en aquest pas
pràcticament serà impossible parlar d’assistència lliure, gratuïta
i universal d’aquí a molt poc temps.

Plantejava, com deia, la necessitat que ara que s’ha recuperat
a partir d’una moció que va presentar el mes d’octubre el Partit
Socialista i es va aprovar per unanimitat en aquest parlament el
punt quart, que deia que s’instava que es tornés a recuperar el
pagament del trasllat dels malalts de Menorca, Eivissa i
Formentera a Mallorca i de totes les illes a la península en casos
en què no poguessin ser atesos en condicions suficients a
l’hospitals de referència de Son Espases, a partir d’aquí i
després d’acords que se van prendre amb AVIBA es va
recuperar el pagament que des de l’octubre de 2010 tenia unes
condicions de dignitat suficients per a tots els ciutadans de les
Illes, des que el govern del president Antich va millorar tot el
sistema, va incorporar tot el nou sistema de trasllats i tot el
sistema d’ajuts per a l’estada també dels malalts fora del seu
domicili per tal de dignificar les dificultats que tenen els
ciutadans a vegades per accedir amb equitat al sistema de salut.

És evident que moltes vegades no podem els ciutadans de les
illes menors, i en casos de Mallorca també en relació amb la
península, ser atesos no per una qüestió econòmica, que entenc
que no seria just, però sí per una qüestió de, lògica, per altra
banda, d’eficiència en el tractament, d’eficiència per raons de
qualitat, hem de ser atesos fora del domicili; per tant és
necessari aquest sistema de trasllats, i és just que per un principi
d’equitat i de cohesió social es pagui per part dels poders
públics, per part del Govern. Així s’havia fet, es va deixar de fer
quan els problemes de liquiditat van dur a tensions amb les
agències de viatges, amb AVIBA, que era la que feia per
comptes del Govern aquest sistema, i així es va fer fins que
durant uns sis mesos llargs es va deixar de prestar; tot i que Air
Nostrum garantia uns bitllets a pagar l’any 2012 per part del
Govern eren manifestament insuficients i era un sistema
absolutament ineficaç, com es va demostrar, perquè era molt
poc utilitzat pels usuaris que ho necessitaven. Dic que a partir
d’aquí fins al 2012 no es va tornar a implantar el sistema de
pagar el trasllat, i açò ha fet que en aquests moments hagin
hagut d’avançar al Sistema de Salut de les Illes Balears els
ciutadans de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera una xifra
que estimam aproximadament de 600.000 euros, 600.000 que en
alguns casos familiars ultrapassen en una unitat familiar, per un
sol i únic pacient, quantitats superiors als 3.000 euros, quantitats
que evidentment per a moltes rendes de la nostra comunitat,
totes aquelles rendes de classes mitjanes i classes treballadores
d’aquesta comunitat no tothom són petits estalviadors amb més
de 100.000 euros de renda en aquesta comunitat, la majoria és
gent que té dificultats econòmiques en aquests moments i que
necessita de tots els seus recursos per poder tirar endavant, i que
evidentment moltes vegades ha impedit que es poguessin
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traslladar amb comoditat i tranquilAlitat el fet d’haver d’avançar
els doblers, i en tot cas necessiten que aquests doblers li siguin
retornats com més prest millor per part del Govern, per part de
l’ib-salut, per tal de poder avançar.

El Partit Popular va demanar a través d’aquesta mateixa
comissió el mes de setembre una revisió per part del Govern de
les Illes Balears d’aquest sistema, una proposició no de llei que
va presentar la Sra. Pons Fullana en què es demanava que es
revisés el sistema actual i vigent de trasllats per un sistema
possiblement, segons ella, més eficient. La consellera Castro li
va contestar d’una manera indirecta 21 dies després afirmant
davant el plenari del Parlament que “tot el que està fallant -i és
literal-, tot el que s’està retallant i tot el que s’ha de retallar és
per falta de liquiditat i per un pressupost totalment insuficient
prorrogat i que està en funcionament (...) 2010". Tot el
problema que tenim és aquest, és a dir, que l’únic problema era
un problema de líquid, ho reconeix la consellera Castro, i el
sistema és bo i és eficient. Per tant simplement es tracta de
superar el problema de liquiditat. Sembla que amb els
pressupostos aprovats el problema de liquiditat hauria d’haver
estat superat ja per la realitat pressupostària; sembla que no és
així. En tot cas si s’hagués aprovat l’esmena que el Grup
Socialista va presentar als pressuposts de la comunitat en aquest
punt tindríem més garanties que seran suficients els recursos per
afrontar tot el 2012 i tindríem garanties també més que
suficients per poder retornar 600.000 euros que ara demanam
que es retornin als ciutadans de les Illes Balears.

Evidentment és un problema d’equitat, és un problema de
justícia, és un problema que davant la situació per la qual passen
moltes famílies de les nostres illes retornar aquests recursos que
han hagut d’avançar de la seva pròpia butxaca en circumstàncies
personals molt delicades, no només econòmiques sinó perquè
evidentment aquestes circumstàncies quan hi ha un trasbals de
salut encara són molt més greus, dic, aquest sistema ajudi el
retorn de manera immediata. Demanam que en 15 dies...,
evidentment sabem que és un termini molt apurat, però entenem
que un termini ràpid seria la millor solució perquè ja fa molts de
mesos que van avançar aquests doblers, estam parlant de l’estiu
de l’any passat, és a dir, prest farà pràcticament nou mesos des
que varen avançar aquests doblers, moltes d’aquestes famílies
jo deia que crec que avançar, retornar aquests doblers pagats,
600.000 euros, com més prest millor és la millor solució per
retornar l’equilibri econòmic a aquestes famílies, que ha estat
malmès en moments de salut precària, a tants de ciutadans, a
totes aquestes persones que es veuen afectades.

Evidentment ja deia que és una qüestió de justícia i jo crec
que avui matí..., ahir mateix el president del Govern, el Sr.
Rajoy, amb una frase d’estadista com ens acostuma, ho va dir,
ho va dir molt clarament: “Esto no sería justo o, dicho de otra
manera, eso sería sumamente injusto”. Aquesta gran frase, que
es vol dir tant, evidentment no la va dir defensant els drets dels
ciutadans espanyols, no la va dir defensant el dret dels ciutadans
a tenir una sanitat i una educació justes, iguals i lliures per a
tothom, sinó que ho va dir per defensar el 27% d’espanyols que
entenc que són accionistes de Repsol. Si defensar els interessos
de Repsol és just, molt més just crec que ha de ser que el
Parlament defensi els interessos dels ciutadans als quals la
comunitat deu uns recursos que han hagut d’avançar per poder
superar els seus problemes de malaltia i els seus problemes
també de viure a unes illes, problemes d’insularitat que tantes
vegades ens afecten, que tantes coses bones té però que té tants
de problemes a la vegada a l’hora de ser tractats amb equitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Pel torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Efectivament
coincidim amb vostè en el fet que avui és un nefast dia per a la
sanitat pública, avui amb la informació que ens arriba a través
dels mitjans de comunicació de les propostes del Govern
central, del Govern de l’Estat, per canviar el que fins ara havia
estat un model públic i de solidaritat, cap a un model de
privatització on efectivament cada vegada, amb aquest govern
del Partit Popular, amb aquest govern de dretes del Partit
Popular, cada vegada pagarem més per una sanitat que fins ara
era pública.

Aprofitant també que aquesta proposició no de llei parla o
versa sobre temes de viatges i d’estades a la nostra comunitat
autònoma, de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera cap a
Mallorca, el nostre grup vol fer una menció especial a
ASPANOB, que s’ha vist obligada a tancar perquè el Govern
del Partit Popular no ha estat encara, després de nou mesos,
capaç de pagar-li la subvenció de l’any 2012, i no tenen
garanties que es faci una subvenció per a l’any 2012. Després de
nou mesos de govern és incapaç de pagar 200.000 euros d’una
subvenció que es va publicar. Per tant la nostra solidaritat, i
lamentam que una entitat d’aquestes característiques, que ha
treballat molt bé i molt per facilitar l’estada de persones i
sobretot d’infants de Menorca, Eivissa i Formentera en una
situació molt difícil, que és el tractament d’un càncer infantil,
hagi vist obligada a tancar després de 25 anys de fer feina els
seus serveis, i que els seus serveis estiguin realment a punt de
tancar.
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Estam d’acord amb vostè que un govern ha de prioritzar els
més febles a l’hora de decidir a qui paga. No podem ja escoltar
més temes d’herència, ja no podem escoltar més temes de mala
gestió de l’anterior govern quan es duen ja nou mesos de gestió
d’aquest govern i que aquest govern ha fet despeses, ha fet
pagaments, per exemple, de 10 milions d’euros a una empresa
com Acciona que ha anunciat declaracions de beneficis; amb
aquests 10 milions d’euros que es varen pagar a Acciona
s’haguessin pogut pagar moltíssimes d’aquestes subvencions o
el pagament d’aquestes persones que varen haver d’avançar els
bitllets.

A més a més l’altre dia crec que era una parlamentària del
Grup Popular que estava molt orgullosa que el seu govern
hagués recaptat 400.000 euros d’una targeta sanitària
intelAligent, amb un xip, amb una foto, que ningú no té, que els
ciutadans estan pagant però no té ningú. Doncs, miri, d’aquests
400.000 es podrien pagar aquests bitllets, d’aquesta recaptació
que han fet d’una targeta que encara ningú no té perquè tots
funcionam amb la targeta antiga, idò d’aquests 400.000 euros,
que vostè fa una aproximació de 600.000 euros, es podria pagar
a aquestes persones, i així almanco aquests doblers no anirien
a pagar deutes de banc sinó que anirien a pagar el sector
sanitari.

I pensam que és importantíssim que es prioritzin aquestes
famílies, perquè si ja les empreses petites, les associacions, ho
passen malament, una família que té dificultats, perquè cada
vegada són més les famílies que tenen dificultat per poder fer
aquest tipus de despeses, haurien de ser les prioritàries.
Coincideix avui també, que discutim aquesta proposició no de
llei, amb un dia en què el Govern ha fet una roda de premsa en
què ha establert quines serien les despeses prioritàries per pagar
les factures pendents, i convendria que aquest parlament
recordàs al Govern que dins aquesta llista de factures pendents,
de despeses pendents, el Parlament vol que prioritzi les famílies.
Si no pot ser en 15 dies que sigui en un mes, però que es pagui,
que sigui prioritari, que no torni a passar que pagui a una
empresa que està declarant beneficis davant famílies que han
hagut d’avançar els doblers per poder anar al metge o a
especialistes que en el seu territori, Menorca o Eivissa o
Formentera, no es donaven, o a altres indrets de la península.

Per tant nosaltres només li he de dir que votarem a favor
d’aquesta proposta no de llei, que si és necessari ampliar els
terminis també estaríem que es pogués ampliar de 15 dies a un
mes, però que quedàs molt clar que el Parlament insta el Govern
perquè les famílies han de ser prioritàries quan es paguen els
deutes que té pendents. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Pons per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
un dels primers problemes que va trobar el nou govern balear
del Partit Popular tot just després d’haver pres possessió va ser
que les agències de viatges deixaven d’avançar els bitllets als
pacients que s’han de traslladar per motius de salut a l’hospital
de referència. Aquesta qüestió ja va motivar la primera

proposició no de llei que vaig presentar davant aquesta mateixa
comissió dia 28 de setembre, per explicar les iniciatives del
Govern i la posició de suport del Grup Parlamentari Popular.
Quedi clar, per tant, que aquest és un tema prioritari per al nou
govern. 

Per tant resulta sorprenent l’interès que avui, des dels bancs
de l’oposició, demostra el Grup Socialista per un greu problema
que va provocar ell mateix, amb la seva mala gestió, quan es
trobava davant aquell govern del pacte que va arruïnar la nostra
comunitat. 

El nou govern del Partit Popular ha de donar la cara, i ha de
solucionar els problemes d’aquella nefasta actuació que té com
a responsable directe el Partit Socialista en haver gestionat la
Conselleria de Salut. La realitat els acusa a vostès, senyors
diputats del PSOE, que ara es presenten en aquesta comissió per
demanar explicacions i exigir allò que van ser incapaços de
complir i de resoldre. No és moment de retrets, però sí
d’explicar la realitat, i la veritat només és una, perquè el que va
incomplir els seus deures i el que va provocar el problema en el
trasllat dels malalts en aquestes illes va ser el govern del pacte,
representat per uns polítics que en lloc d’estar afrontats i
assumir les seves culpes reclamen i criden des dels seus escons.
Ja és hora de fer memòria, explicar què ha succeït i que cadascú
assumeixi les seves responsabilitats, perquè n’hi ha que
hàbilment les volen passar als altres, que som els que patim les
seves males actuacions.

L’octubre del 2010 l’anterior govern va deixar de pagar a les
agències de viatges de Balears els bitllets sanitaris. Encara
mancaven set mesos per a les eleccions autonòmiques. Sigui per
por, per les bones paraules que van saber emprar o com fos, les
agències de viatges van aguantar aquells set mesos i van
continuar l’emissió dels passatges per al desplaçament de
malalts i familiars, la majoria de Menorca, Eivissa i Formentera.
Els impagaments de l’anterior govern del pacte van provocar
que dia 17 de juny, o sigui només un dia abans de la presa de
possessió del president, del Sr. Bauzá, l’encara director general
de l’ib-salut, Sr. Josep Pomar, molt ben conegut per algun
diputat que assisteix avui a aquesta sessió, va comunicar a
AVIBA, l’Associació d’Agències de Viatges de Balears, la
denúncia del conveni per pagar aquests passatges. El dia abans
la presidenta d’AVIBA, Sra. Sílvia Riera, va denunciar
l’incompliment reiterat i sistemàtic de l’anterior govern. Diu
textualment: “El impago no sólo afecta al pequeño margen de
beneficio, sino que suponía no recuperar un desembolso
adelantado por las agencias a las compañías que intervienen
en el transporte, lo cual es financieramente insostenible”, una
afirmació textual, com he dit, de la carta dirigida a la
Conselleria de Salut.

Les agències, cansades d’esperar i com a conseqüència de
l’incompliment reiterat d’aquell govern, govern morós i
malbaratador, van aturar les vendes de bitllets. La ruptura del
conveni amb AVIBA l’hem d’agrair avui a la gran gestió
d’aquell govern, que prioritzava unes altres coses, prioritzava
compres d’edificis que avui no tenen cap ús, adquisició de
taules de disseny, obres d’art que al final van acabar plenes de
pols dalt dels porxos. 
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Però aquell mateix govern s’oblidava de pagar a les agències
de viatges els desplaçaments dels malalts, fins que aquestes van
dir prou, perquè, senyors diputats, immediatament després de
prendre possessió l’actual govern i conscient del greu problema
que suposava la negativa de les agències de viatges a pagar
aquests passatges, va demanar quin era el deute que ens havien
deixat d’herència. Les xifres canten, senyors diputats, en total
1.523.000 euros, 522.000 es trobaven pendents de tramitació a
tresoreria perquè no hi havia efectiu per poder-los pagar. 

A nosaltres no ens fa por haver de governar en aquests
moments de crisi, de dificultats i de manca de recursos, però
sincerament consideram lamentable que qui ha causat el
problema ara ho pretengui emprar com una arma política per
crear una polèmica innecessària i per confondre l’opinió
pública. Recordin que qui ha estat el problema, mai no pot ser
la solució. Saben per què no vam poder començar a pagar fins
després d’uns mesos?, perquè havien deixat la caixa buida, no
hi havia un euro, fins i tot vam tenir problemes per pagar les
nòmines. El PSOE ens va donar una magnífica lliçó de
responsabilitat institucional, resultat d’aplicar el seu programa
de govern, basat en un gran principi polític, que qui vengui
darrera que tanqui la barrera. I nosaltres, amb el suport del Grup
Parlamentari Popular, hem tancat la barrera que vostès van
deixar oberta, tan despreocupats i tan feliços. 

A mesura que hem anat pagant, la situació s’ha anat
normalitzant i les agències tornen emetre els bitllets per als
malalts i per als seus acompanyants. Però ens hem trobat, com
a conseqüència de la ruptura del conveni amb les agències,
denunciat pel director general de l’ib-salut del pacte, amb els
trasllats corresponents al segon semestre de l’any 2011, que van
haver de ser pagats pels afectats. Un total de 7.552
desplaçaments corresponen a 4.079 usuaris, dels quals 2.093
han fet trasllat entre illes. El deute acumulat per aquest concepte
és de 872.353 euros.

Puc afirmar avui en aquesta comissió que, una vegada s’ha
normalitzat la relació amb AVIBA i s’ha determinat la quantia
avançada, la Conselleria de Salut ja ha enllestit els expedients
de pagament que es comencen a fer efectius. Com ja li vaig dir
en una ocasió, Sr. Borràs, en un escrit que li vaig dirigir el
passat 16 de desembre, a aquesta situació no s’hi havia d’haver
arribat mai, té raó, però expliqui què ha succeït. No oculti que
aquest problema que avui duen en aquesta comissió, com si els
vengui tot de nou, s’ha produït perquè el seu Govern va deixar
de pagar durant set mesos les agències de viatges. Amb el
resultat que qui ho va patir varen ser els malalts i els seus
acompanyants, que no en tenen cap culpa, obligats pel Partit
Socialista a avançar uns doblers de la seva pròpia butxaca i que
mai no havien d’haver pagat. En lloc de demanar explicacions
a l’actual govern, que ha afrontat des del primer dia i ha resolt
el problema creat per vostès, li hauria de demanar a algun
exconseller que té molt prop seu, i ho hauria de fer per ètica i
per dignitat, Sr. Borràs. 

Continuarem treballant, pagarem els bitllets, els milers de
deutes que varen deixar sense abonar, situant tantes empreses
d’aquestes illes a les portes del tancament, però sempre
trobarem vergonyós que tiressin els doblers públics en despeses
innecessàries. El Govern que presideix el Sr. Bauzá i la
Conselleria de Salut que dirigeix la Sra. Castro han gestionat
des del primer dia el pagament del trasllat dels malalts.
Aquestes són les prioritats del Partit Popular. Vostès devien
tenir uns altres maldecaps. El PSOE i el partit que
l’acompanyava tenien altres preocupacions, fins i tot inaugurar
centres de salut que a dia d’avui encara no s’han pogut obrir per
manca de personal i de recursos. Açò tampoc no ho varen saber
preveure.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular no estalonarem
aquesta proposició no de llei perquè la Conselleria de Salut ja
tramita tots els expedients de pagaments de les quantitats per a
trasllat de malalts, que varen haver d’avançar els usuaris per la
mala gestió del govern del pacte.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Vol fer ús de la paraula el grup
parlamentari proposant?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. Gràcies, presidenta. No tenia cap dubte que evidentment
tota la culpa era del Partit Socialista, fins i tot tenim la culpa del
Sr. Matas, del Sr. Rodrigo de Santos...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, sí...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...tenim la culpa dels pots de cola-cao. També tenim la culpa
d’açò evidentment que sí, perquè si no existíssim els problemes
estarien solucionats.

Totes i cada una de les factures són de l’època del Govern
del Partit Popular...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, demostrin-ho.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...es va deixar de prestar aquest servei per part de les agències
de viatges quan governava el Partit Popular. Hi havia un
problema de liquiditat que continua existent i aquest problema
de liquiditat el Partit Popular el va saber corregir, ho reconec, el
va saber corregir, el problema de liquiditat amb les companyies,
hi havia 500.000 euros de tresoreria a punt de pagar, era per tant
1 milió d’euros, un 10% del problema de liquiditat que va saber
corregir el Partit Popular amb molta eficàcia a favor d’Acciona
per mor del Palau de Congressos. Un 10%, 10 milions d’euros
varen trobar en ple mes d’agost per pagar una companyia que té
beneficis i a més amb una obra que perfectament podia estar tres



210 SALUT / Núm. 18 / 18 d'abril del 2012 

 

mesos aturada, perquè construir un palau de congressos és
menys important, crec jo, que garantir l’accés a la salut amb
equitat i justícia per a tots els ciutadans.

Precisament avui també coincidim, miri, el mateix dia en
què dos ministres surten a defensar una companyia privada, amb
el 77% de capital estranger, encara que tengui origen espanyol,
el 77% és de capital estranger, és quan anuncien les retallades
en sanitat, 10.000 milions d’euros en educació i sanitat
anunciats mitjançant un comunicat, per defensar Repsol dos
ministres. I evidentment la culpa de Repsol també és del Partit
Socialista, perquè la Sra. Kirschner es pensava que governava
Zapatero i per açò ho va fer.

Agraïm a la Sra. Santiago el suport del seu grup i anunciam
que també hem presentat una iniciativa a favor que el Govern
pagui allò que correspon a les associacions del tercer sector,
entre elles ASPANOB, perquè entenem que dins aquest ordre de
prioritats que el Partit Popular té, des d’aquest parlament l’hem
d’intentar capgirar, i celebr que la Sra. Castro, quan fa més de
nou mesos que va sortir el problema, comenci a iniciar
expedients per resoldre el problema que va causar el Sr. Bauzá
prioritzant el pagament a Acciona per damunt del trasllat dels
malalts.

Evidentment si aquesta comunitat autònoma tingués una
història diferent a la que té, les coses ens anirien d’una altra
manera, però com que sembla moltes vegades que aquesta
comunitat autònoma, per al Grup Popular, va començar ara fa
cinc anys, fa manco de cinc anys, entenc que ells no hi veuen
més enrera. Però evidentment ni la crisi econòmica ve del
govern Antich, ni el problema del trasllat dels malalts és causat
per la gestió de l’anterior govern, sinó que va ser un problema
de liquiditat, com va reconèixer en seu parlamentaria la
consellera Castro, desmentint el Grup Popular que li va demanar
que revisés i estudiés el sistema i un més després la va
desmentir, amb la pròpia iniciativa del Grup Popular en aquesta
comissió. Igualment vostès haurien de reclamar que, després de
sis mesos, no s’hagi fet l’estudi i amb els vots favorables del
Grup Popular i no l’ha fet. Es veu que deu tenir altres
importants maldecaps importants, com és destituir responsables
d’ib-salut un darrere l’altre, cosa que du prou feines, en comptes
d’estudiar el sistema.

En tot cas si aquesta proposició no de llei ha servit perquè la
consellera Castro iniciï els expedients per tornar els doblers que
han avançat els malalts de les illes, de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, perquè són les quatre illes que han patit
aquest problema, ja serà suficient. Evidentment (...), no ha estat
accident, ha estat casualitat i ara els ha iniciat fa uns dies, la
tradicional eficàcia del Partit Popular. Per tant, ja ho tindria
resolt si no hagués estat mitjançant aquesta proposició no de
llei.

Vostès, ja sé que han anunciat que votaran en contra. La
funció i l’objectiu d’aquesta proposició no de llei era
senzillament que els afectats cobrin, vostès ens ha anunciat que
són més recursos dels que en principi eren calculats per la
mateixa AVIBA...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab. Avui l’objectiu era precisament aquest, anunciat per
vostè, no ho ha anunciat ni la consellera Castro, ni ningú de l’ib-
salut ni ningú del Govern, sinó el Grup Parlamentari Popular
que fa de portaveu del Govern en aquesta comissió, però en tot
cas és una notícia avui si es fa efectiva. Serà una bona notícia en
un dia que és un dels pitjors dies que el nostre estat del benestar
ha viscut i ha viscut, per obra, gràcia i mèrit del Sr. Rajoy i del
Govern del Partit Popular. Avui hem fet una passa molt greu, un
gravíssim atemptat contra els drets dels ciutadans d’aquest país,
contra la justícia social i contra l’equitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor 5, en contra 9.

Queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1608/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 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. 1608/12
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària. Per
a la seva defensa intervé el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i senyors
diputats. Estam aquí per parlar d’aquesta proposició no de llei
que està relacionada amb la taxa imposada pel Partit Popular per
tenir una targeta sanitària a la nostra comunitat autònoma.
Nosaltres partim del concepte que tenir dret o no a l’assistència
sanitària, és un dret que ve donat per la característica de ciutadà
o ciutadana espanyol, o d’aquells altres que estigui reglamentat
que puguin tenir dret a aquesta assistència, i no ve condicionada
per pagar o no pagar una taxa.

Cobrar una taxa per a l’emissió, renovació d’una targeta
sanitària és un copagament. Ha estat el primer copagament del
Partit Popular a la nostra comunitat autònoma. Avui hem de dir
que ningú no sospitava de les mentides del PP en el seu
programa electoral, quan deia i ha repetit fins fa pocs dies
l’actual president Sr. Rajoy, que no introduiria copagament.
Avui tenim un segon nou copagament per al conjunt dels
ciutadans espanyols, perquè copagament és la participació
directa de la persona, del pacient, en part del cost d’un servei
sanitari que rep o pugui necessitar. En aquest cas, si no tens



SALUT / Núm. 18 / 18 d'abril del 2012 211

 

targeta sanitària et lleven el dret a l’accés a l’assistència
sanitària.

Les targetes sanitàries en el nostre país estan reglamentades
per una banda a través de l’article 57 de la Llei 16/2003, de
cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, i el Reial Decret
183/2004, que regula específicament la targeta sanitària
individual. Per tant, és norma bàsica. I és curiós que en ambdós
textos es determina per una banda l’emissió i l’obligació de què
cada comunitat faciliti una targeta sanitària individual i és
curiós que a cap moment ni una, ni a l’article de la llei ni a
l’articulat del reial decret, no fa menció a un caràcter ni gratuït,
ni de pagament, ni una cosa ni l’altra. Però si llegim aquest
articulat i el combinam amb allò que diu la nostra Constitució
i la Llei general de sanitat, com la Llei de salut de les Illes
Balears i fins i tot la darrera Llei general de salut pública de
l’any passat, que dóna cobertura sanitària pràcticament al cent
per cent dels ciutadans espanyols, resulta com a mínim molt
paradoxal que per poder exercir a la nostra comunitat autònoma
i utilitzar aquest dret fonamental, bàsic, universal i gratuït
d’assistència sanitària, s’expedeixi una targeta, però aquí és
previ pagament, qui no paga surt i no pot exercir ni utilitzar
aquest dret fonamental.

Crida l’atenció que si a la Llei de cohesió o al Reial Decret
de targeta sanitària s’hagués volgut cobrar alguna declaració
directa o indirecta, s’hagués fet, quan ni una mi l’altre no fa
menció ni directa ni indirecta, assumint l’administració el cost
de les targetes i en cap moment no es fa menció d’imputar-lo als
ciutadans. Hem de recordar que una targeta sanitària és un
document identificatiu i acreditatiu dels drets dels usuaris al
sistema nacional de salut. Evidentment és un títol necessari i
suficient per accedir al sistema sanitari, als serveis sanitaris
prestats.

Hem de dir també que la Llei de sanitat de l’any 86 té un
article específic, el 17, que diu que les administracions
públiques estan obligades a atendre sanitàriament els ciutadans,
que aquests no han d’abonar les despeses que puguin ocasionar.
Per tant, això contradiu la taxa que ha posat el Partit Popular
aquí a la nostra comunitat, perquè vostès sense targeta neguen
l’assistència i tenim, desgraciadament, molts d’exemples que
avui mateix són notícies a la nostra comunitat autònoma.

Podríem parlar d’aquests presumptes avantatges que vostès
diuen, nosaltres no ho veim així, en terminis de salut. No en
veim cap. Ja ho he dit moltes vegades, la història de salut és en
el sistema informàtic del sistema sanitari públic de les Illes
Balears, des de qualsevol punt assistencial. I per tant, no hi ha
avantatges clínics ni assistencials per als ciutadans. Evidentment
qui pugui tenir un lector, podrà tenir accés a aquesta informació
i aquí un pot imaginar l’ús que en farà l’assistència sanitària
privada. Ara també avui sabem una altra utilitat d’aquesta
targeta i és aquest nou copagament, o repagament, que els
ciutadans espanyols tendran i és el canvi en la facturació dels
medicaments, perquè evidentment la targeta sanitària haurà de
ser útil per poder fer aquest copagament de medicaments.

Ja hem dit moltes vegades que aquesta targeta, entre altres
coses, romp una cosa molt important en aquest país, que és
l’equitat. No permet, no manté una equitat d’accés. Podríem
parlar de cost, un cost altíssim, no justificat tècnicament, perquè
la memòria econòmica planteja un cost de 5,3 euros pel cost de
tramitació del professional. Un concurs que en aquest moment
està aturat i, com ja es va veure en aquesta mateixa comissió, el
Partit Popular no ha volgut fer excepcions de grups de població,
vàrem parlar en aquesta comissió d’aturats, de qui cobra
pensions contributives, no contributives, renda mínima
d’inserció, famílies nombroses, o menors de 18 anys, ... Tot
això al Partit Popular no li ha interessat, però en contra
d’aquesta línia argumental, sí que accepta rebaixes per
avançaments de renovació i a més utilitza un criteri
absolutament discriminatori respecte altres situacions de part de
població. Ahir mateix en aquest parlament, el Partit Popular va
aprovar una mesura tributària que discrimina els ciutadans, va
aprovar un descompte d’un 15% a aquelles persones majors de
65 anys, amb discapacitats superiors al 65%, o famílies
nombroses, a un descompte del 15% del seu tram autonòmic
d’IRPF. 

És a dir, a l’hora de pagar una taxa no s’accepta una
discriminació ni a grups, ni fer excepcions a grups molt concrets
i vulnerables de la nostra comunitat, però sí es fa una excepció
a aquella gent que té un poder adquisitiu que li permet
contractar una pòlissa d’assegurança privada. Evidentment aquí
podríem també dir que al mateix temps es fa una amnistia fiscal
per a defraudadors, no es vol apujar imposts a les grans fortunes
i es continua bonificant patrimonis superiors a 700.000 euros o
no es volen imputar altres imposts.

Nosaltres ja vàrem denunciar l’interès recaptador que té per
al Partit Popular i avui en dia ja tenim aquesta paradoxa d’una
recaptació de 400.000 euros en aquests tres primers mesos
d’una targeta que no té ningú, però l’ib-salut ja ha fet caixa. 

Sempre he comentat els problemes de protecció de dades, de
confidencialitat, d’intimitat, de certificació de seguretat i en
aquests moments hi afegirem les de dades fiscals pel tema del
copagament en medicació a través de renda. 

Crec que són circumstàncies importants per dir que seria
convenient retirar aquesta taxa, una taxa respecte de la qual
nosaltres mantenim els nostres dubtes legals, però que tenim
molt clar, políticament, que és una taxa que no és justa, que
pensam que té problemes de constitucionalitat i , evidentment,
no hi estam d’acord.. Tenim dret a una assistència sanitària per
ser ciutadans no per pagar o deixar de pagar una taxa. Si hem
decidit que tenim un sistema sanitari universal, gratuït i finançat
a través d’imposts, ara el Partit Popular ens cobra per accedir al
sistema sanitari.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

És un copagament del Partit Popular perquè el Partit Popular
cada vegada més dóna exemples que considera la salut com un
bé de consum i no la salut com un dret dels ciutadans.

Per tant, nosaltres hem presentat aquesta proposició no de
llei que demana la retirada d’aquesta taxa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començam el torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Pot esperar que el nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei, va
ser un dels debats més intensos a la llei pressupostària,
l’eliminació d’aquesta taxa, tant pel Grup Socialista com pel
Grup PSM-Iniciativaverds. Tots els arguments que vostè ha
exposat també es varen exposar no només en el debat del
pressuposts sinó també quan el nostre grup va presentar una
proposició no de llei perquè es reduís la quota o s’eliminàs per
complet el pagament a determinats colAlectius que estaven en
una situació molt vulnerable, com podien ser persones aturades,
famílies nombroses, persones majors, pensions més baixes, etc.
I el Partit Popular va votar en contra d’aquesta possibilitat.

Coincidim amb vostè pràcticament en tota la seva exposició
menys que això és un afany recaptador del Partit Popular.
Nosaltres pensam que no és únicament un afany recaptador del
Partit Popular sinó que és el camí iniciat cap a la privatització
del sistema de la sanitat pública. Són unes passes que es donen
progressivament, la primera va ser el copagament d’aquesta
taxa, que abans no es donava. Avui hem tengut dues
informacions més, un altre copagament, de les persones
jubilades, que en tota la història de la democràcia mai no havien
pagat els jubilats, ara començaran a pagar un 10% fins a un
màxim de 10 o 20 euros, estam pendents de veure aquesta lletra
petita, però canviant completament el model sanitari que
nosaltres tenim, que tenia fins ara l’Estat espanyol, que es
pagava la sanitat a través dels imposts de l’IRPF, de capital, i a
través de la seguretat social, és a dir, a través de la nòmina, i el
colAlectiu que necessitava més atenció sanitària i, per tant, més
medicació, que eren les persones majors de 65 i sobretot a partir
de 75 anys, era gratuïta perquè se sap que a mesures que tens
anys necessites més atenció sanitària i més medicació. Aquest
model s’espenya, es romp, un model solidari es romp per
complet i es diu a les persones majors de 65 anys, per tant
pensionistes, que han de pagar un 10%, un màxim de 10 o 20
euros.

Curiosament el Partit Popular va estar molt orgullós fa un
mes i mig o dos mesos dient que havia pujat les pensions. Doncs
mirin, a aquesta persona que li han pujat 8 euros d’una pensió
de 800 ara li diu que haurà de pagar, com a mínim, 10 euros
cada mes per la medicació. Això són les pujades que ha fet el
Partit Popular de les pensions. 

Però el procés de privatització de la sanitat no només ve a
través de la taxa, la degradació fiscal d’un 15% per utilització
pública és un altre indicador molt clar, la implantació del
copagament d’aquesta taxa, l’increment de la càrrega de treball
de les persones que fan feina a la pública amb l’objectiu de
desprestigiar-la, la limitació de les plantilles dins la sanitat
pública, la fragmentació i l’assimilació de l’atenció primària
front l’hospitalària és també facilitar el camí a la privatització,
la derogació del decret de garanties de demora, també és un dels
indicadors més clars; la desaparició de la defensora dels
pacients, també un indicador molt clar que el que volen és la
privatització progressiva de la sanitat pública.

Me’n record que aquesta setmana vaig coincidir amb la Sra.
Duran del Partit Popular en un debat a una tertúlia de ràdio i jo
li vaig anunciar que el seu partit augmentaria aquesta taxa del
40 al 50%, vostè em va dir que no, que ja ho veuríem, que
sempre anunciam coses i després no, doncs miri, ja s’ha
complit. I ja li dic la propera que farà el seu partit, privatitzarà
hospitals, privatitzarà hospitals. Vostè segurament ho negarà,
igual que va negar la pujada,  perquè està pautat i ho han fet, es
fa de cara a aconseguir que els ciutadans canviïn de mentalitat
i reclamin cada vegada menys l’atenció pública i ens
acostumem a pagar.

Per tant, nosaltres estam absolutament en contra d’aquest
model i molt menys quan, com vostè ha dit, Sr. Thomàs, es
permeten coses que haurien de ser absolutament rebutjables i
fan feredat com quan es diu als ciutadans que a les persones que
han defraudat se’ls fa una amnistia fiscal. Jo aquí crec que és
molt important insistir, sempre que ho puguem parlar, sobretot
perquè no només és l’amnistia fiscal és que no li demanaran
d’on treuen aquests doblers. Se’ls ha dit que no només se’ls
perdonarà, que només hauran de pagar una multa d’un 10% sinó
que, a més, se’ls evita la línia penal. Els és igual si això és
conseqüència d’un enriquiment per tràfic d’armes, per tràfic de
dones o per tràfic de drogues. Els famosos doblers de Paca
podran sortir amb aquesta amnistia fiscal, droga, droga que fa
patir a famílies, droga que efectivament mata i deteriora la
joventut. Doncs, els és igual, però mentrestant vostès han
d’introduir copagaments i mentrestant vostès modifiquen el
model solidari i públic que tenien de la seguretat social i de la
sanitat pública.

També coincidim amb vostè que ara entenem més la
importància d’aquesta targeta intelAligent, que deies per què
tanta intelAligència per anar al metge que durant tants d’anys
hem anat al metge amb una targeta i ara necessitam una targeta
intelAligent. Clar, ara s’han d’introduir dades de cara al
copagament, no només, segurament, no només serà pels temes
de la medicació sinó d’altres tipus de copagament, que anirà
segons la renda, quan la renda s’estableix a l’IRPF. I és curiós,
miri vostè, és curiós que quan varen anunciar que les rendes
més altes es pujaven un 2 o un 3% les rendes més altes de
l’IRPF tot d’una varen dir que això era de caràcter temporal.
Vostè ha sentit dir que aquest copagament sigui temporal per la
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crisi? Per res. Això és un model de canvi. Vostès estan canviat
el model sanitari. I nosaltres, efectivament, no hi estarem
d’acord. 

Per tant, nosaltres donarem suport, com hem fet sempre que
s’han presentat aquests tipus d’iniciativa, a aquesta proposta i
escoltarem una vegada més del Partit Popular, perquè ja és
habitual per no dir repetitiu i cansat, jo crec que ja han perdut
l’empremta o el que podria ser l’impacte mediàtic, que tota la
culpa la té el govern anterior. 

Però miri, Sr. Thomàs, nosaltres segurament vàrem fer
errades i encerts i vàrem cometre moltes errades i podem
discutir si comprar una obra d’art era un encert o no va ser un
encert, però l’obra d’art es va trobar a la conselleria, o les taules
que podien ser un encert o un desencert i es pot criticar, però del
darrer govern del Partit Popular començam a tenir sentències de
sis anys de presó per donar doblers a un amic, sis anys de presó.
Tenim fotografies de policies judicials desterrant capses de més
de 200.000 euros, ja poden riure. Gerents que va posar el darrer
govern del Partit Popular d’aquesta comunitat autònoma tornant
doblers per reduir condemnes. Aquesta és  l’herència d’un Partit
Popular i l’herència dels partits progressistes discutible,
qüestionable, amb encerts, amb errades, però amb cap sentència
judicial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Duran, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això d’haver de
començar exposant sabent que no ens escoltarà l’oposició
perquè tenim un discurs cansat i que a més els repetim el que
varen fer malament, jo crec que no és això, jo crec que hem de
ser seriosos, cada partit venim aquí a exposar el que nosaltres
consideram oportú i crec que estam tots aquí per mirar les
mesures millors per garantir la sanitat balear. Crec que és el que
ens hauria d’unir a tots i no aquestes discrepàncies i dir que els
altres no van bé perquè no els agrada escoltar el que els deim.

Primer de tot, dir que, com es diu a la introducció de la
iniciativa presentada en el dia d’avui, el Govern de les Illes
Balears va aprovar en els pressuposts de l’any 2012 una taxa per
a l’emissió d’una nova targeta sanitària, és a dir, una taxa per a
la implantació d’un nou document personal i intransferible
sanitari. En cap cas no es pot confondre amb un servei sanitari.

Per això, una vegada més en aquesta comissió de Salut, des
del Partit Popular hem d’insistir que no es tracta d’un
copagament sanitari ja que l’usuari no paga per cap prestació
sanitària, 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 a Balears entre els quals es contempla aquesta taxa,
com pugui ser la taxa que es paga per a l’elaboració d’un
document oficial, ja sigui el DNI, el passaport, etc.

El cost d’aquesta taxa, contemplat en el pressupost de 2012,
és per a la implantació, expedició i distribució de les noves
targetes sanitàries. És a dir, és per a la repercussió del cost
puntual d’aquest servei, per la qual cosa pot sofrir possibles
revisions futures. 

Des de la implantació de la nova targeta sanitària s’ha
informat del seu funcionament i de les tres característiques
fonamentals. La primera, és que és personal i intransferible,
inclou un xip de seguretat, una banda magnètica i una fotografia
-ja sé que ja ho saben, però és així-, que facilita la seva
identificació. La segona, és que facilita l’accés a la història
clínica del titular de la targeta i farà que el personal sanitari
disposi de més elements de judici a l’hora de fer una diagnosi
adequada i ajustada a cada pacient, i aquest sí que és un
avantatge en termes de salut. I, la tercera, és que 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.

Bé, veig que el que jo dic no és molt interessant, però
continuarem. Vull dir una vegada més que en aquest parlament,
en aquesta comissió de Salut veim que l’oposició està
interessada a crear una polèmica que no existeix al carrer, un
debat totalment interessat i alarmista. Els ciutadans d’aquestes
illes entenen perfectament la diferència que hi ha entre
l’elaboració i la implantació d’un document amb clars
avantatges per als usuaris i un servei sanitari. En aquestes illes
no hi ha cap copagament sanitari, per molt que ho diguin els
partits de l’oposició una i una altra vegada.

Senyors, una falsedat per molt que es digui repetides
vegades no es converteix en una veritat. El que garanteix els
drets de tots els ciutadans del sistema públic de salut i la seva
assistència sanitària és una bona gestió dels recursos i no un
malbaratament, i en això està aquest govern del Partit Popular
després del desgavell deixat en els comptes de l’ib-salut per
l’anterior govern del pacte. El dret dels ciutadans és que les
administracions no gastin més del pressupostat i el govern del
pacte ho feia any rere any arribant l’ib-salut a triplicar el deute
en la passada legislatura, segons informe del CES, no segons
informe d’aquest govern, segons informe del CES, deixant
pendent de pagament 530 milions d’euros. 

El govern del pacte en la seva gestió va posar en perill la
viabilitat de la sanitat a les Illes Balears, i és la tasca principal
de la Conselleria de Salut i d’aquest govern fer els ajusts
necessaris per garantir la sostenibilitat dels serveis sanitaris a les
Balears, prova d’això és que ara, amb el pla de pagaments, el
Govern de les Illes Balears pagarà 220 milions d’euros de
factures de l’ib-salut. 
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Els usuaris del servei de salut de les Illes Balears han donat
el seu suport a la nova targeta sanitària, i prova d’això és que
l’ib-salut ja ha renovat 40.479 targetes sanitàries intelAligents en
els tres primers mesos de l’any i espera que el nombre de
renovacions continuï creixent perquè al final d’aquest any
s’hagin renovades 450.000 targetes. 

En alAlusió a segons quines afirmacions escoltades aquí, he
de dir que el sobrecost de 280 milions d’euros en la construcció
de Son Espases va beneficiar una empresa molt solvent i
s’hauria d’explicar per què es va decidir, en una decisió política,
que no s’entén, per què es va decidir regalar l’impost al
pagament de l’ICIO a aquesta empresa tan solvent quan al
mateix temps el govern del pacte continuava pagant, per
exemple, construccions que ara avui critiquen mentre que des de
la Conselleria d’Assumptes Socials ja no es pagava a entitats
socials i quan va arribar aquest govern es varen trobar 10
milions d’euros pendents de pagar a entitats socials, i es
continuaven pagant aquestes construccions que vostès tant
critiquen. Perquè demagògia en sabem fer tots, però aquí, avui,
estam per fer feina, no per escoltar una vegada més la
demagògia de sempre.

Després, escoltar...

(Remor de veus)

Escoltar...

LA SRA. PRESIDENTA.

Respeten el turno de palabra.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Escoltar afirmacions, a mi, per exemple, m’ha fet mal
escoltar afirmacions com, per exemple, que els metges que
farien més falta serien els metges forenses, amb les mesures que
prenia el Partit Popular, els metges que farien més falta serien
els metges forenses. A mi em pareix una broma macabra de
molt poca gràcia, una broma macabra de molt poca gràcia.

El PP el que vol és garantir el bé dels ciutadans, no el bé
dels interessos privats, el bé dels ciutadans. En cap cas no
significa que es vagi cap a la privatització perquè pareix que des
de l’oposició pensen que el Partit Popular tenim unes idees
maquiavèlAliques i el que feim és intentar que la gent s’avesi
perquè els volem dur cap a una privatització de la sanitat
privada, no és així, no és així. Vostès ens volen tractar de
maquiavèlAlics, no, no és així. El que es vol, des del Partit
Popular, és garantir els serveis sanitaris, que amb la gestió de
l’anterior govern no estaven garantits. El que no es pot fer és
administrar els béns públics de la manera que vostès els varen
administrar i quan arriba un nou govern que el que intenta és
posar una mica de seny als comptes públics i obligadament, no
li queda més remei que fer ajusts, és que no queda més remei,
és que no hi ha -en mallorquí s’ha dit sempre, allà on no hi ha,
no en cerquis-, i clar, ara vostès em recriminen que ho haguem
de fer, però és que no hagués importat fer-ho si haguessin fet la
seva feina ben feta, però no ho varen fer i ara no ens queda més
remei.

Bé, no donarem suport a la PNL avui presentada i per acabar
vull repetir una vegada més, perquè crec que s’ha de tornar a
dir, que el pagament de la taxa per a l’emissió d’un document
no és en cap cas un copagament sanitari i no és el principi d’un
copagament sanitari. No és així.

Moltes gràcies.

Ah! Una cosa que volia dir, com que encara no he acabat el
meu temps, com que s’han dit tantes coses, una cosa que volia
dir que ara pareix que s’ha dit que des del ministeri
s’implantarà, s’augmentarà el copagament que ja existeix amb
els fàrmacs d’Espanya, avui en dia és el 40% per a tots els
ciutadans, que la darrera informació que tenim des del Partit
Popular és que la ministra ha dit que en cap cas els jubilats no
pagaran més de 8 euros al mes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Si respecten el torn de paraula
serà més fàcil. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant. Doncs, té un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Supòs que hi tenc dret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo li ho deman.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé. Miri, nosaltres mantenim que la salut és un dret, no
és un bé de consum, que s’ha de finançar a través dels imposts
i, evidentment, si es posa una taxa que és condició necessària
pagar-la per tenir una targeta perquè si no, no et donen accés als
serveis sanitaris això entra dins de la definició de copagament,
perquè el ciutadà faci part del cost d’un servei que reps o que
necessitaràs i això és per definició d’aquesta manera.

Avui, Sra. Duran, hem sabut una nova mentida del Partit
Popular. El Sr. Rajoy, la Sra. Pastor, la Sra. Mato i també la Sra.
Castro en seu parlamentària ens han demostrat que varen dir
mentides perquè el Sr. Rajoy, el Partit Popular, imposa que els
pensionistes paguin pels seus medicaments, abans no pagaven,
per tant, és una cosa nova a partir de ben aviat els pensionistes
pagaran pels seus medicaments. 

És a dir, si ets major ara pagues més; si estàs malalt, ara
pagues més; si ets més vulnerable, ara pagaràs més; també si ets
assalariat, ara pagaràs més. Això és la nostra realitat, no se
cerquen vies noves de finançament. No se cerquen altres
solucions i quan jo afirm que els pensionistes i especialment els
que estiguin malalts, que pràcticament són tots, és que abans no
pagaven i ara pagaran perquè en aquesta comunitat autònoma ell
67% de receptes són receptes de pensionistes i el 74% de
facturació de farmàcia a les Illes Balears són de pensionistes.
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Aquest grup de població que és molt nombrós i és molt
vulnerable, abans no pagava i ara pagaran i això és un nou
copagament que abans no existia. Vostès varen mentir i avui fan
un frau electoral als seus votants. Per tant, això és així, ens
agradi o no ens agradi això és la seva realitat. Avui, el PP
imposa que els pensionistes paguin pels seus medicaments. Per
tant, si ets major, pagaràs més; si estàs malalt, ara pagaràs més,
i si ets més vulnerable, també pagaràs més, siguis assalariat o
siguis una persona major.

El PP fa excepcions quan li interessa, per això té part de raó
la Sra. Santiago quan afirma que el PP aprofita aquesta crisi
econòmica que ja venia d’abans per fer un canvi de model,
perquè vostès quan els interessa desgraven a gent que es pot
permetre pagar una assegurança privada. Sap què val una
assegurança privada d’una persona major de 65 anys? No li
basten 300 euros i això si el volen, perquè com estigui malalt ni
el volen!, perquè du despesa i per tant, no el volen.

Vostès poden fer amnisties fiscals a defraudadors, no volen
posar impostos a grans fortunes, cada un prioritza i pren
determinacions i d’això és del que la gent se n’anirà adonant i
ja se’n va adonant, perquè avui també vostè ha tornat dir una
altra cosa absolutament incorrecte: sembla que depèn de tenir
aquesta nova targeta, que ningú encara no l’ha vista, encara que
ja l’han pagada 40.000 ciutadans d’aquesta illa... que això
possibilitarà l’accés a l’historial mèdic, però si fa més d’un any
que des de qualsevol punt assistencial s’hi pot accedir!, quin
avantatge existeix?, no existeix des del sistema públic, perquè
ja es té des de qualsevol punt assistencial.

Vostès han agafat un mal camí des del meu punt de vista,
perquè vostè mateixa ha dit “hem de penalitzar els que en fan un
mal ús”, bé, no és aquella frase que deia pagan justos por
pecadores, com si tothom fos pecador. Jo li podria dir que, és
que pensen fer una amnistia per aquells que utilitzen malament
la targeta, com es fa amb l’amnistia fiscal?

Perquè miri, l’opinió del conjunt dels ciutadans i també de
la majoria del Partit Popular, de votants del Partit Popular, els
estudis demoscòpics diuen que estan en contra del copagament
que vostès comencen a posar. 

Vostè ha mencionat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...moltes mentides, jo no hi entraré, no entraré a discutir-les,
quan vulgui en podem parlar, però el que és molt trist és que
vostè ha afirmat “La Conselleria de Salut està molt preocupada
pels doblers”, però, sap quina és la funció de la Conselleria de
Salut? Sí, sí, vostès només parlen de doblers, que evidentment
és un escenari que s’ha de tenir previst, i vostè el que hauria de
tenir, el Partit Popular, molt present és que la funció de la
Conselleria de Salut és donar atenció sanitària i això no ho
prioritzen. 

No, no la garanteixen, derogació del decret de garanties,
milers i milers, més del 10% de la població d’aquestes illes està
en llista d’espera i més de 1.000 persones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ja s’estén massa del temps...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...esperen més de sis mesos. Això, vostès prioritzen una cosa
enfront a atenció sanitària i salut dels ciutadans.

És trist per a nosaltres que vostès no siguin capaços de donar
suport a aquesta iniciativa, però evidentment acceptarem el
resultat de la votació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

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

Moltes gràcies.
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