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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha substitucions. 

Passam, idò, a l’únic punt del dia d’avui que consisteix en
les proposicions no de llei RGE núm. 5954, 6374 i 6375/12. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5954/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un
cens per sectors d'associacions en salut a les Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5954/12, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a l’elaboració d’un cens per
sectors d’associacions en salut de les Illes Balears, intervé la
Sra. Catalina Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. El nostre grup
parlamentari ha decidit retirar aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6374/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a l'objecció
de consciència sanitària.

Passam a la següent proposició, que és la Proposició RGE
núm. 6374/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport a l’objecció de consciència sanitària.

Intervé la diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Fa una
setmana comentàvem en aquesta mateix comissió i també a la
Comissió d’Afers Socials, que el Reial Decret 16/2012 és un
decret que ha generat molta iniciativa parlamentària en aquest
parlament, el nostre grup parlamentari ha fet diverses propostes
de rebuig d’aquest decret, cada vegada han estat no acceptades
pel Partit Popular i el nostre argument bàsic era el canvi de
model que suposa aquest decret, rompre amb aquesta condició
de ciutadà com a perceptor del dret a la salut que passa a ser
assegurat i la introducció del copagament.

Però independentment d’aquest debat, que ja s’ha realitzat,
nosaltres després el que feim, o el que hem fet en diverses
ocasions, és anar article per article que consideram que es pot
millorar o que no hi estam d’acord. 

Aquesta proposició no de llei va encara més a un tema en
concret, ja no és en relació amb la política que genera aquest
reial decret ni a un articulat concret sinó a un tema pràctic que
genera l’aplicació del reial decret, que és la possibilitat que
metges i infermeres es declarin objectors de consciència de
l’article que impedeix que una persona immigrant en situació
d’irregularitat a la nostra comunitat autònoma pugui ser atesa en

condicions de normalitat en el sistema sanitari de la nostra
comunitat autònoma. Dic de normalitat sanitària perquè el propi
decret considera que les urgències, situacions de menors,
embaràs, seguiment de l’embaràs, del part i del postpart han
d’estar acollits dins el sistema sanitari, i també urgències. Però
el sistema sanitari normalitzat, igual que un altre ciutadà que
estigui en unes condicions administratives diguem que regulars,
queda clarament al marge un colAlectiu no nombrosament
important en la nostra comunitat autònoma, però sí un colAlectiu
de persones.

Per tant, aquesta proposició no de llei va dirigida que el
Parlament de les Illes Balears doni suport al colAlectiu de
professionals sanitaris que s’han declarat, o es declarin en un
futur, objectors per poder atendre l’immigrant en situació
d’irregularitat administrativa. Bàsicament aquest és el nucli
central d’aquest proposició no de llei. 

Després demanam que valoram positivament aquesta
campanya iniciada per la Societat Espanyola de Medicina de
Família Comunitària amb l’objectiu de promoure l’objecció de
consciència per evitar l’exclusió a l’atenció de les persones
immigrants que estableix el Reial Decret 16/2002 i el que
volíem i ens agradaria és que la presidenta del Parlament enviàs
la transcripció d’aquest debat, independentment del resultat de
les votacions, al ColAlegi Professional de Metges i Infermeria
perquè es pugui veure la sensibilitat que té aquest parlament en
relació amb aquests temes.

Nosaltres pensam que la Declaració Universal de l’any
1948, així com l’article 12 dels drets econòmics, socials i
culturals de 1966, així com la Llei 33/2011, de 4 d’octubre,
estableixen que la sanitat és un principi universal i que el dret a
la salut és un principi universal. I així, amb aquesta filosofia, ho
recull el nostre Estatut d’Autonomia, article 25, que estableix la
universalitat, i quan és universal significa que és en el conjunt,
no hi ha exclusió d’un univers, de la sanitat pública.

Per tant, tenim aquesta situació d’universalitat que, en el
nostre entendre, no està recollida en el Reial Decret 16/2012 i,
per altra banda, tenim el codi deontològic dels metges i de les
infermeres que, a través d’una campanya, que a través d’aquesta
campanya per a l’objecció de consciència que han liderat
metges del món, la Societat Espanyola de Medicina de Família
Comunitària, el ColAlegi d’Infermeres i d’Infermers de la nostra
comunitat autònoma i Amnistia Internacional, donen suport que
aquest codi deontològic, ens remeten a aquest jurament
hipocràtic que fan els sanitaris que obliga a atendre persones
més enllà de consideracions econòmiques i polítiques. Hi ha
qualque reial decret que estableix consideracions de caràcter
econòmic per no tenir dret aquest colAlectiu de ciutadans en
situació d’irregularitat administrativa. Per tant, tenim uns
professionals que estan obligats per un codi deontològic.

Així també els articles 32 i 34 de la Declaració de Lisboa, de
l’Associació Medicina Mundial, sobre els drets dels pacients, de
l’any 95, està en vigor aquesta mateixa consideració. Ja no és un
jurament hipocràtic antic sinó que ja hi ha una situació moderna
i actual d’aquesta transcripció d’aquest jurament. El mateix
passa amb el colAlectiu d’infermers i d’infermeres que estableix
el Consell Internacional d’Infermeria, celebrat l’any 2006.



SALUT / Núm. 40 / 13 de març del 2013 563

 

A la nostra legislació més propera és cert que no hi ha una
reglamentació explícita i específica de l’objecció de
consciència, no hi ha una legislació, però sí tenim antecedents
importants, tenim la jurisprudència del Tribunal Constitucional
sobre el dret d’un metge o una infermera que no pugui, no
estigui obligat a practicar una interrupció voluntària de
l’embaràs per la sanitat pública si els seus, diguem, principis
morals ho impedeixen. I també un tema molt important, la Llei
de sexualitat i reproductiva, de l’any 2010, recull el principi que
un metge o una infermera no tengui perquè..., si no vol, pugui
ser de declarat objector de consciència. Per tant, sí que tenim
antecedents en el nostre sistema judicial i jurídic d’aquest tema.

En què consisteix l’objecció de consciència? En una
oposició clarament manifestada d’una persona davant un
imperatiu legal que no vol complir, i estableix uns clars
elements diferenciadors, vull dir, no pot ser la voluntat d’un dia,
no pot ser la voluntat d’un temps, sinó que hi ha d’haver uns
principis clars. S’ha de declarar, els objectors de consciència de
la nostra comunitat autònoma en temes d’immigració s’han
declarat en el colAlegi oficial; hi ha d’haver una regulació, o hi
ha d’haver un registre -disculpin-, hi ha d’haver un registre, hi
és, en el colAlegi professional hi ha el registre, vostès poden dir,
poden demanar al colAlegi professional quins són els metges que
s’han registrat com a objectors de consciència i existeix i ha de
ser coherent la persona que es declari objector de consciència,
no podria ser un cas hipotètic que practiqués l’avortament a una
clínica privada i a la pública no ho pogués fer, vull dir que
aquesta coherència ha d’existir i, per tant, també es demana en
aquest cas concret. I això deriva d’un principi constitucional que
és el de la llibertat religiosa, ideològica i de culte. 

Per tant, nosaltres en aquest moment tenim un conflicte, per
una banda tenim els drets que tenen els professionals que els
dóna la Constitució, el deure que tenen de complir el codi
deontològic i en canvi una llei que limita la sanitat pública a uns
determinats colAlectius de ciutadans. 

Per tant, nosaltres pensam que, com a Parlament, hem de
donar suport a aquest colAlectiu de ciutadans o aquest colAlectiu
de professionals sanitaris que s’han volgut declarar objectors de
consciència, sense que això suposi que els altres sanitaris no
mereixin tot el nostre respecte, però sí que han entès un principi
fonamental dels drets humans que és el dret a la salut.

M’agradaria, per acabar aquesta primera intervenció, llegir
textualment la conclusió de la Comissió de Drets Humans del
ColAlegi d’Advocats de les Illes Balears, que diu, “Ante la
situación excepcional -quan es refereix a la situació excepcional
es refereix a aquest reial decret que, segons ells també, vulnera
el principi constitucional d’universalitat de la salut-, i diu que
ante esta situación excepcional que afecta al núcleo básico de
la vida y a la integridad de sus pacientes extranjeros
irregulares han de estar estos profesionales de la sanidad
amparados por su derecho a ejercitar aquí la objeción de
conciencia contra esta normativa”, que la mateixa comissió de
Drets Humans del ColAlegi d’Advocats de Balears valora com
a injusta per discriminatòria i restrictiva.

Per tant, deman a la comissió, als parlamentaris d’aquesta
comissió, que votin favorablement aquesta proposició no de llei,
tot i que estam oberts a un debat, si és possible o si és necessari,
per modificar qualque tipus de redacció que pugui facilitar el
consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que el Reial Decret
16/2012 ja ha estat debatut. Nosaltres no estam d’acord amb
aquest reial decret que exclou moltes persones que abans eren
ateses en el nostre país pel sistema sanitari.

Jo només faré dues referències, crec que ara ja tenim un
dictamen del Tribunal Constitucional, precisament d’una
comunitat autònoma que s’oposava específicament a aquest
punt d’exclusió, i aquest Tribunal Constitucional va dir que no
era correcte limitar l’accés a la sanitat a determinats colAlectius,
ja no tan sols per ells mateixos sinó per l’efecte que podia tenir
a nivell de societat en conjunt. I també va dir que el dret a la
salut ha de prevaler per sobre del benefici econòmic, vinculat a
un presumpte estalvi que tendria el no donar l’assistència
sanitari a aquests dos colAlectius. I no podem oblidar més que
tenim un Estatut d’Autonomia que en el seu article 25.1 diu que
la comunitat autònoma ha de garantir el dret a la prevenció i a
la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic i de
caràcter universal.

Jo crec que la presentació d’aquesta proposició no de llei
inclou dos punts claus, un és el dret a l’assistència sanitària per
al conjunt de ciutadans que resideixen en el nostre país, i un
altre és el tema que va succeir d’una manifestació d’un
important colAlectiu de professionals que davant aquesta situació
pensaven i pensen que han de fer una objecció de consciència.
Crec que és important, com a mínim, perquè és una reflexió que
està feta des d’una anàlisi ètica del que suposa aquesta retirada
d’assistència sanitària a immigrants sense permís de residència.
Aquí tenim aspectes com el dret a l’assistència, que evidentment
un govern legítim pot establir, però que des d’un punt de vista
ètic i des d’un punt de vista constitucional el que no podem
negar és que hi ha un dret a la protecció de la salut i que, per
tant, com a mínim, és discutible si el que s’ofereix a aquestes
persones és correcte o no. Jo som de l’opinió, evidentment, que
no arriba al que podríem catalogar d’un mínim decent per a
aquest colAlectiu.
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Evidentment, compartim el criteri del Tribunal
Constitucional que hi ha un risc per a la societat en general i
que, per tant, hem de distingir, a més, entre aquelles persones
que ja residien amb nosaltres i que ara se’ls lleva un dret, que és
molt diferent de la situació d’una persona que pugui venir a
partir d’ara.

Crec que hi ha un segon punt de valoració que és l’ètica
professional, perquè, des del punt de vista dels professionals, el
que defineix una persona com a pacient, com a malalt, és la seva
situació en relació amb la salut, no és la seva condició
administrativa. El que desapareix, si de cas, és una targeta, però
la persona continua existint. 

Crec que és important tenir en compte que des del punt de
vista professional existeixen uns deures contrets amb aquelles
persones que ja eren ateses i s’han d’equiparar aquests
colAlectius, no es pot ignorar i atemptar principis ètics que es
consideren bàsics i, evidentment, això ens du a un àmbit on des
d’un punt de vista ètic, ja no només com a professionals sinó
també com a ciutadans, els professionals sanitaris es troben amb
aquesta situació.

Nosaltres pensam que l’objecció de consciència és un dret
bàsic pel qual un ciutadà i els professionals, que els
professionals no oblidem que també són ciutadans, poden
decidir o no acceptar una llei que se’ls imposa per considerar
que el seu compliment atempta contra la seva dignitat com a
persona. I hem d’entendre que en el nostre context d’activitat
professional, parl dels metges o de les infermeres, l’objecció de
consciència és una negativa per motius de consciència a
sotmetre’s a una conducta que li demanen jurídicament, ja sigui
per tractar-se d’una obligació o perquè vengui d’una norma
legal, però que entra en contracció amb el que un pugui pensar
com a persona, que és una mica diferent de la desobediència
civil.

Però de totes maneres, crec que és legítima l’objecció de
consciència, veim que a vegades es demana objecció de
consciència per a determinades coses, com per exemple, com ha
comentat la Sra. Santiago, a no realitzar interrupcions
voluntàries d’embaràs, però nosaltres pensam que si això
serveix per a una cosa ha de servir també per a altres situacions.

I no podem oblidar que des del punt de vista dels
professionals hi ha uns valors ètics que van lligats als
professionals, perquè els professionals, per exemple, un metge
de família té un compromís amb les persones, té un compromís
amb la gent que viu en la seva societat i té també un compromís
ètic i, per tant, no és estrany que societats científiques, com la
que surt aquí a la proposició no de llei, la Societat Espanyola de
Medicina de Família, que és una de les principals societats
científiques del nostre país, doncs, s’hagués trobat amb una
situació que, des del punt de vist ètic i professional, d’haver
d’afavorir l’objecció de consciència.

Els professionals que s’han adherit a aquesta situació crec
que el preàmbul del document que signen és molt clar, perquè
diu, “Por la presente manifiesto mi voluntad de querer ejercer
la objeción de conciencia ante la norma promulgada por el
Gobierno español en el Real Decreto 16/2012 que deja sin
prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos
atendido en nuestras consultas. Mi lealtad con los pacientes
hace que no sea posible faltar a mi deber ético profesional e
incurrir en el abandono. Entiendo que la objeción de
conciencia, tal como se entiende actualmente en el contexto de
la actividad profesional, es la negativa por motivos de
conciencia a someterse a una conducta jurídicamente exigible,
ya sea por tratarse de una obligación que proviene de una
norma legal, de un mandato de la autoridad o de una
resolución administrativa, tomando la forma de omisión de
presunto deber del cual se solicita ser eximido sin ser
penalizado. Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las
personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de
residencia”.

És un punt de vista absolutament professional, ètic, com a
professional i com a ciutadà, amb el qual jo vull manifestar la
meva total coincidència i com a persona que ha estat president
d’aquesta societat durant dos anys jo me’n sent molt content.

És molt important perquè la decisió del Tribunal
Constitucional alaba i va en línia d’aquest escrit i jo crec que, ja
no només això, és que, per exemple, aquests milers de
professionals que es varen adherir a aquesta campanya
d’objecció de consciència, per exemple, varen rebre el
reconeixement del Diario Médico, un Diario Médico que té la
seva importància, però és que el Diario Médico està editat pel
grup editorial El Mundo, que en determinades coses no el
podrem etiquetar. Hem de dir que també societats com la
Societat Espanyola de Medicina Interna també va fer un
reconeixement a aquesta societat i, a més a més, va obtenir el
suport ple de tot el sector de salut, d’Organització Mèdica
ColAlegial, sindicats, societats científiques, Médicos del Mundo,
i aquí, entre altres, també del ColAlegi de Metges i del ColAlegi
d’Infermeria.

Per tant, nosaltres pensam que és molt important que els
professionals tenguin plantejaments ajustats a drets, de
reflexions ètiques i de valors i compromisos amb els ciutadans,
i per tant nosaltres donar suport a aquesta proposició no de llei,
que crec que valora molt positivament aquestes qüestions. 

M’atreviria a suggerir, fer una esmena in voce a la Sra.
Santiago, que en el tercer punt, si es diu que es transcrigui el
que avui horabaixa estam debatent al colAlegis professionals de
metges i d’infermeria, que entenc que es refereix als de les Illes
Balears, es pogués també enviar aquesta transcripció a la
Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària com a
entitat que en certa manera va promoure aquesta campanya i
aquesta reflexió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Palau per un temps de deu minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup no pot compartir les
manifestacions fetes per la portaveu proposant, ni tampoc donar
suport als punts d’aquesta proposició no de llei, perquè
consideram que no s’ajusta a dret. Això que s’ha defensat aquí
no ens pareix que sigui així, el que es demana no s’ajusta a la
legalitat vigent i explicaré per què.

Ho faré fent referència, en primer lloc, a un informe que va
ser emès pel Servei de Salut de Cantàbria, i va ser emès a rel
d’un escrit d’un facultatiu que manifestava davant el Govern de
Cantàbria la seva objecció de consciència al Reial Decret
16/2012. Aquest informe deia, establia que tot el personal
sanitari del servei càntabre de salut estava obligat a complir el
reial decret que regula la condició d’assegurat i de beneficiari de
l’assistència sanitària, i que no cap invocar el dret a l’objecció
de consciència per atendre els estrangers en situació irregular.
Afegeix que l’únic cas d’objecció de consciència comunicat
formalment a la Conselleria de... Perdó, no. També l’informe
recorda que l’objecció de consciència s’ha de reconèixer per
llei, com succeeix en els casos de servei militar o de
l’avortament, i afegeix que es tracta d’una situació passiva, és
a dir, es pot reconèixer per llei l’objecció de consciència per
deixar de fer alguna cosa, no es planteja per als casos contraris,
no es planteja per fer alguna cosa que la llei està impedint fer.

També subratlla l’informe que s’obliga la totalitat del
personal del Servei de Salut, que d’acord amb l’estatut marc del
personal estatutari del Servei de Salut té com a primer deure
respectar la Constitució, l’estatut d’autonomia corresponent i la
resta de l’ordenament jurídic, i que no correspon al personal
sanitari sinó al legislador, i en aquest cas és el Ministeri de
Sanitat, determinar a qui s’ha de prestar assistència sanitària. 

L’objecció de consciència dins l’àmbit sanitari es tradueix
en la negativa dels professionals sanitaris a realitzar una
determinada prestació sanitària per ser contrària a la seva
consciència, no, com he dit, per deixar de fer, no per fer. Així
estableix que el dret a l’objecció invocat per atendre els
emigrants irregulars no constitueix una actitud d’omissió. En
aquest sentit també recorda que l’objecció de consciència no
constitueix un dret fonamental d’abast general, sinó que es
tracta d’un dret de configuració legal l’exercici del qual exigeix
un reconeixement exprés i que només s’ha produït en dos casos;
com aquí s’ha manifestat un és l’objecció de consciència per al
servei militar, reconeguda per la Constitució, i l’objecció de
consciència en el cas de l’avortament, reconeguda a la Llei
Orgànica de salut sexual i reproductiva, i en aquest sentit s’ha
pronunciat el Tribunal Constitucional.

També en la mateixa línia es va manifestar el servei jurídic
del Consell General d’Infermeria; també davant les peticions
que hi havia per part de metges i infermeres de no complir, de
no donar compliment al Reial Decret 16/2012 també els serveis
jurídics del Consell General d’Infermeria també va emetre un
altre informe i les conclusions d’aquest informe varen ser
coincidents amb les que ja he manifestat per part del Govern de
Cantàbria. La resposta va ser que no es pot utilitzar la figura de
l’objecció de consciència per mantenir l’atenció als emigrants
irregulars; fer-ho pot ser considerat una desobediència civil o
insubmissió, amb totes les conseqüències jurídiques, judicials
i laborals que això comporta, i en aquest sentit és el Ministeri de

Sanitat l’única entitat estatal amb plena competència per decidir
i determinar quines persones poden accedir a les prestacions
sanitàries amb càrrec als fons públics.

També em vull referir a l’opinió d’un expert, un senyor que
es diu José María Antequera, que és professor de dret sanitari,
i que es manifesta en relació amb l’objecció de consciència que
avui debatem aquí i diu: “Esto es posible en casos extremos en
que la normativa contradiga alguno de los principios básicos
amparados en la Constitución o en la Declaración de derechos
humanos, a la que España se ha adherido", y pone como
ejemplo que se estipule una orden taxativa de quien no tiene
tarjeta sanitaria no pueda ser atendido bajo ningún concepto.
En este caso sí que se podría aplicar la objeción de conciencia
implícita, amparada en el artículo 16 de la Constitución. Él
considera que no se darán muchos casos donde se aplique la
objeción de conciencia, y manifiesta que no ve la necesidad de
que el médico se pronuncie como objetor contra el real decreto
porque al establecer que se atienda, ese mismo real decreto, a
quien tiene situación de urgencia, enfermedad grave o
accidente, la normativa permite que quien está en una
situación irregular reciba atención médica. Per tant, aquest cas
d’extrema necessitat, com hem dit al principi, tampoc no es
dóna.

I ell continua afegint en aquesta entrevista que se li fa: “No
creo que se vaya a dejar de atender a la gente ni que se vayan
a imponer sanciones contra el personal médico”. Això és el
que aquest senyor deia i això és el que realment està passant. No
hem vist cap sanció adreçada a un professional mèdic per voler
atendre persones immigrants, ni tampoc i sobretot pel que
coneixem a la nostra comunitat autònoma no sabem de persones
que hagin deixat de tenir atenció quan l’han necessitada.

"El criterio general que se está imponiendo es atender, no
generar desatención, y que la consejería se encargue de la
parte de tramitar el pago. Los problemas -informa este señor-
pueden darse en el ámbito administrativo, en el que la objeción
de conciencia no se aplica". I també coincideix amb aquells dos
informes als quals he fet referència inicial "en que la ley recoge
en casos muy claros y puntuales la objeción de conciencia:
servicio militar, interrupción del embarazo... Fuera de estos
casos no".

Vull afegir que l’opinió d’un altre advocat expert en dret
sanitari, que nom Ricardo de Lorenzo, que diu..., i aquí em vull
referir, perquè en altres ocasions es parla molt d’Europa com a
punt de referència, sembla que si no ens acostam a Europa
estam fora d’òrbita, d’això se’ns acusa en altres qüestions, però
en el tema de prestacions sanitàries jo crec que si precisament
s’ha fet aquest decret és per alinear-nos i està en concordança
amb la legislació europea, però hi ha una línia política que no ho
vol entendre així, i aquest expert jurídic en matèria sanitària
també ens diu: “El único sistema que es garantista en Europa
es el español. En ningún país se dan las coberturas sanitarias
que se ofrecen aquí. La clave es que partimos de una situación
de ilegalidad de las coberturas y necesitábamos una
regulación como la que ha hecho este real decreto, que en el
preámbulo deja claro que se justifica en la preservación de la
universalidad del sistema y que se ajusta a la situación
económica del país”. De esta misma opinión es el Sr. Julio
Zarco, secretario del Observatorio de la adherencia al
tratamiento: “España tiene prestaciones prácticamente
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universales para todos. Esta medida afecta a diferentes
perfiles, no sólo a los emigrantes, y se preservan las
prestaciones necesarias; no se les excluye de una manera total
y absoluta”.

Per tant jo he volgut fer referència al que diuen els experts,
al que diuen els juristes, al que diuen els informes jurídics en
relació amb aquest tema. No és una opinió meva ni una
manifestació política del nostre grup...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, acab. Voldria recalcar molt breument un poc quina és la
nostra postura política; com dic, per un costat estam d’acord
amb el que diuen aquests informes d’acord amb la llei, però
també hem de destacar que en cap cas no s’està privant cap
professional sanitari d’atendre estrangers en situació irregular.
Entenem que ho haurien de fer fora del sistema sanitari públic
excepte en els casos que estableix la norma.

També he de dir que el Govern de Madrid ha fet aquesta
norma, com ja he dit, per estar en línia amb Europa en la
regulació dels drets sanitaris dels estrangers, i per garantir la
sostenibilitat del sistema; i que Espanya continua essent avui,
després d’aquesta reforma, un dels països més solidaris i més
socials d’Europa pel que fa a l’atenció als immigrants irregulars.

També sabem que les persones no assegurades ni
beneficiàries podran formalitzar convenis especials
d’assistència sanitària, tal com preveu el ministeri, i en
qualsevol cas sí que existeix l’ordre del ministeri i les
comunitats autònomes que estan adaptant la seva normativa per
regular-ho i posar aquest sistema en funcionament. I en
qualsevol cas sí que podem assegurar, ara que ja portam sis
mesos de vigència, més de cinc mesos de vigència d’aquesta
regulació, que a la nostra comunitat autònoma no s’han produït
problemes de desassistència importants, tal vegada perquè
sabem que la conselleria té una comissió en marxa per estudiar
i evitar possibles problemes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...que tampoc... Ja acab. Que la pressió sobre urgències no
s’ha incrementat com es preveia per aquesta norma sinó que
precisament s’ha disminuït. I pel que fa al darrer punt de la
proposta jo crec que, bé, aquest parlament no té per norma ni sol
enviar els debats, els Diaris de Sessions a ningú, però estan
penjats a la pàgina web. Tot el món hi pot accedir i qualsevol,
segur, d’aquests colAlegis professionals a què s’ha fet referència
si hi tenen interès ho podran veure, sense cap problema podran
accedir-hi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per al torn de rèplica té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, vull donar les gràcies al Grup
Socialista, que el seu representant, el Sr. Thomàs, dóna suport
a aquesta proposició no de llei. Jo no he volgut fer referència a
la interlocutòria del Tribunal Constitucional perquè hi hem fet
referència ja en altres ocasions, i crec que si no és la setmana
que ve la propera també hi haurà el debat d’una proposició no
de llei que demana precisament al Govern que s’aculli a les
recomanacions, quasi, que fa el Tribunal Constitucional de
mantenir aquesta tarja sanitària.

És cert que el tema de l’objecció de consciència és un marc
complicat, a vegades de difícil resolució a nivell jurídic, perquè
té a veure amb l’ètica i la moralitat de persones i de
professionals i a vegades això a nivell jurídic és complicat
perquè es poden donar moltes casuístiques, i per tant crec que
després de trenta anys de Constitució o més de trenta anys de
Constitució aquesta dificultat tal vegada de tenir una llei
concreta, no?

El debat entre la desobediència civil i l’objecció de
consciència és cert, és un debat que a vegades es pot
entremesclar, i en qualsevol cas és un debat que s’hauria de
tenir sobretot en temes d’objecció de consciència que afecten
professionals.

A la Sra. Palau li he de dir que no ens sorprèn, i això que
nosaltres som els intolerants i els que som..., com ho va definir
la Sra. Cabrer?, els autoritaris. Nosaltres aquí el que demanam
és que hi hagi uns professionals que en base als drets humans
reconeguts, en base a la Constitució, que garanteix el dret
universal de la sanitat, en base al nostre estatut, que aquest
parlament els reconegui, els digui que ens sembla bé que
s’hagin declarat objectors de consciència, i vostès ens diuen que
no, a nosaltres, que som els no liberals; perquè això és propi, si
pensa una mica, d’ideologies liberals, que pensen que
independentment de la normativa estatal hi ha el dret individual
que cada un faci el que vulgui, i vostès els liberals, quan aquesta
objecció de consciència afecta colAlectius determinats com és el
cas d’immigrants, no hi estan d’acord. Nosaltres que hauríem de
ser els que segurament hauríem de dir “no, no, si l’Estat -quan
dic nosaltres som l’esquerra, que som més administratius, que
som més socialistes- si l’Estat diu això tots hem de fer això”,
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nosaltres defensam la desobediència civil i l’objecció de
consciència, que això és de la teoria liberal de tota la vida.
Llegeixin vostès els liberals de tota la vida i veuran com
defensen l’objecció de consciència i defensen la desobediència
civil. Són els liberals clàssics de tota la vida que defensen això.
Idò vostès no. És realment un debat que és com a l’inrevés.

No és cert, Sra. Palau, que no hi hagi antecedents que sense
legislació vigent no s’hagi declarat l’objecció de consciència.
L’any 85, sense lleis que declarassin l’objecció de consciència,
el Tribunal Constitucional dóna la raó als metges que no volen
practicar l’avortament amb la llei del 86. La llei de l’any 2010
recull l’objecció de consciència però la del 85 no, i el Tribunal
Constitucional diu que emparant-se en la Constitució, en què hi
ha el dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte, les
persones, els professionals sanitaris en aquest cas, no tenen
perquè aplicar l’avortament perquè pot anar contra els seus
principis morals i contra el codi deontològic, que tenen
l’obligació de complir. 

I el codi deontològic de l’organització colAlegial, ja no el
tradicional i el més antic, expressa que existeix el dret del
personal sanitari a negar-se a realitzar un acte, en aquest cas la
no-atenció a persones per la situació administrativa, per un
conflicte interior entre qui ordena realitzar l’acte i la seva ètica
professional. I nosaltres demanam que simplement el Parlament
reconegui que aquests 90 professionals que nosaltres tenim
detectats el mes d’agost, possiblement són més, ho han fet d’una
forma humanitària i que no tendran cap problema, i que se’ls
reconeix, sense ficar-nos en temes legislatius ni valorar el reial
decret, simplement que reconeixem la seva voluntat humanitària
rere aquest fet concret. Idò vostès, ni això.

I clar que no els poden establir cap tipus de sanció, faltaria
més, entre altres coses perquè el Reial Decret 16/2012 no
estableix cap tipus de sanció, no estableix cap tipus de sanció.
Per tant els professionals que ho vulguin fer ho podran fer, i els
colAlegis professionals els han premiat, tant el d’Infermeria com
el de Metges. Per tant si ho poden fer, i vostè a més diu que ho
poden fer, per què no ho podem reconèixer com una acció
positiva d’un colAlectiu de professionals sensibles a aquestes
necessitats?

No, no és ilAlegal, no és ilAlegal. No, no, no, no és ilAlegal.
Els colAlegis professionals, si fos ilAlegal, els haurien denunciat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per què no els denuncien, els colAlegis professionals? Han
donat noms i llinatges i han dit on fan feina. Si és ilAlegal que els
colAlegis professionals els denunciïn. Per què no els denuncien?
Perquè no és ilAlegal, perquè amb el codi deontològic no ho
poden negar, no ho poden negar.

Lamentam realment aquesta actitud. Jo crec que això era una
proposició no de llei que podia ser absolutament tractable i
consensuada amb els grups parlamentaris. I de cada vegada més
me n’adon que el Grup Parlamentari Popular funciona com una
vuitena conselleria, no funciona com un grup popular que dóna,
com un grup parlamentari que dóna suport al Govern, i cregui’m
que això va en detriment d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam idò a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6374/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6575/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció del preu
de la taxa de la targeta sanitària.

Finalment per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
6375/12 presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reducció del preu de la taxa de la targeta sanitària, intervé la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta també és una proposició no de
llei que va en la línia que havia comentat en el debat de
l’anterior. El nostre grup parlamentari manifesta, i vol que
consti en acta les vegades que sigui necessari, el nostre rebuig
a aquesta targeta sanitària que han de pagar, abans eren 10
euros, ara són 10,23 euros que cada ciutadà que demana aquesta
targeta sanitària, que li caduca, que la perd, etc., però una
vegada ja s’ha debatut en diverses ocasions aquest rebuig, s’han
fet modificacions que nosaltres consideràvem de millora. Per
exemple, vàrem demanar una bonificació i en aquesta
proposició no de llei també es recull, a determinats colAlectius
com podien ser les persones a l’atur, les persones que tenien les
pensions més baixes, famílies nombroses. Sembla que, tot i que
el Grup Popular va votar en contra d’aquesta proposta de
bonificació, el Govern en els darrers pressuposts de 2013 ha
recollit la bonificació per a les famílies nombroses. Vàrem
presentar també una millora d’ús d’aquesta targeta sanitària, que
aquesta targeta sanitària pogués recollir per exemple els
pagaments que fan els pensionistes i que una vegada aquests
pensionistes hagin arribat al seu màxim legal de pagar els seus
medicaments, ja no se’ls facturàs a ells, sinó que fos
directament a l’ib-salut. 
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Hem fet propostes perquè aquesta targeta sanitària, per la
qual fan pagar 10,23 euros, ha de tenir teòricament una
fotografia i un xip intelAligent que contindrà tota la història
clínica i moltes altres coses, ara no la té, i mentre no estiguin en
condicions d’oferir-la l’administració pública, que no faci pagar
aquesta taxa, que s’esperi estar en condicions per pagar-la. I
totes aquestes proposicions no de llei han estat rebutjades per
part del Partit Popular.

Aquesta va en aquest sentit. El 3 d’agost de 2012, aquesta
proposició entra el 21 del mes d’agost, el portaveu del Govern
a una roda de premsa, amb una ostentació per explicar que
havien reduït el preu, deia que tot i que s’ha publicat un concurs
públic per a l’edició de la targeta sanitària, es redueix
considerablement el preu de 10 euros de la targeta sanitària i
explica, vostès poden anar al vídeo del Govern, que no valdrà
10 euros, sinó que serà molt més econòmica. Sense adonar-se’n
el portaveu del Govern en aquell moment estava explicant una
irregularitat administrativa, perquè la Llei de taxes estableix que
una taxa és el preu que paguen els ciutadans per una retribució
d’un servei públic determinat i visible i que una de les
característiques de les taxes és que no pot superar el preu real
del servei. En canvi, el portaveu del Govern deia que no costava
10 euros i que es reduïa considerablement. Quan els periodistes
li demanen, ho dic perquè he mirat el vídeo, què passarà amb la
diferència entre el preu real i el que paguen els ciutadans, ell diu
que no hi haurà cap problema perquè serà recaptat i s’enviarà al
pressupost sanitari, cosa que no és opció del Govern, perquè una
altra de les característiques de les taxes, és que allò recaptat sols
pot ser destinat al servei públic pel qual s’ha establert la taxa.
No pots pagar una taxa per a una targeta sanitària i anar a medi
ambient, o pagar una taxa per temes de transport i anar a un
altre servei públic.

Per tant, és el mateix govern que ha reconegut públicament
que aquesta targeta sanitària no val 10 euros, 10,23 euros o amb
27, però no val 10 euros. Davant d’aquest reconeixement del
Govern, des del Parlament crec que hem de recordar que si no
val 10 euros, que ajusti el preu de la taxa, de la targeta sanitària,
al preu real i que faci pagar als ciutadans allò que costa realment
aquesta targeta sanitària, no més, perquè si no, incomplirà la
regularització de la taxa.

I després aprofitant també aquest debat, ja que parlam de
targeta sanitària, pensam que hi ha d’haver excepcions o
bonificacions d’aquest pagament d’aquesta taxa per als
colAlectius més vulnerables. El tema de la reducció del preu de
la taxa per a les famílies nombroses ja s’ha produït, ho podem
llevar d’aquesta proposició no de llei, es va aprovar en els
pressuposts del 2013, però no així per a altres persones que
cobren molts pocs doblers. L’altre dia la portaveu del Partit
Popular ens recordava que un dels beneficis d’aquest reial
decret, és que aturats deixarien de pagar productes farmacèutics
i ho deia com una novetat. Doncs bé, aquest govern fa pagar als
aturats la targeta sanitària, aquest fa pagar la targeta sanitària a
les pensions no contributives. Per tant, si és bo que no paguin
els medicaments els aturats, per exemple, seria bo que no
paguessin la targeta sanitària, perquè si un aturat no pogués
pagar la targeta sanitària, no li donarien targeta sanitària i no
podria accedir a aquests medicaments que teòricament té
gratuïts. 

Per tant, demanam el suport a aquesta proposició no de llei
per part dels dos grups parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, nosaltres li donarem
suport perquè és raonable la seva proposició no de llei, però
especialment el tema de la targeta sanitària és una foto
fantàstica d’allò que ha suposat la gestió del Partit Popular
durant aquests vint mesos, afany recaptador i anulAlació de drets
en salut. Si haguéssim de cercar un titular, podríem cercar que
darrere d’aquesta modificació en salut és que ha ampliat el seu
marge de benefici econòmic amb l’emissió d’una targeta
sanitària.

Crec que és un escàndol perquè evidentment, primer la
targeta que s’entrega no té cap impacte en la salut del ciutadà,
ni en el servei que se li dóna. I, com vostè ha dit, el cost d’una
taxa per definició s’ha de correspondre amb el servei que es
dóna i ha de ser ajustada a la despesa real que proporciona
aquesta emissió de la targeta, si no, no és una taxa, és un impost,
que en realitat és el que és.

El Govern, com vostè comentava, ara ens hem assabentat
que ha tret un segon concurs el mes de febrer. Encara aquest
diputat està esperant que li enviïn la còpia del primer, un primer
concurs que es va haver d’anulAlar precisament perquè una
empresa va fer una reclamació perquè era un concurs fet a mida
per a una empresa. Només hi havia una empresa que podia
complir les condicions. I és curiós que el mateix govern
reconeix que ha passat d’un cost de 0,83 euros a 0,51. Ho torn
dir, el Govern s’estalvia 143.000 euros i per tant, aquest titular
que Salut amplia el marge de benefici econòmic, cada dia és
més clar.

És clar que cerquen un afany recaptador perquè no oblidem
que l’horitzó d’aquest negoci és arribar als 10 milions d’euros,
ara ja serien més de 10 milions d’euros, que són els habitants
que hi ha en aquesta comunitat autònoma. És més, ara ens hem
assabentat per la premsa, no pels documents que facilita el
Govern, que no en facilita, que aquesta targeta no tendrà xip,
cosa que ens havien dit durant més d’un any, només durà un
lector per accedir al sistema informàtic. 

Per tant, crec que en aquest moment, primer es paga un
impost. I segon, es paga per un producte que no existeix. L’únic
que ens han dit és que començarà a comptar el temps dels quatre
anys quan realment et donin la targeta que sigui de veritat. És un
exemple per altra banda d’una ineficiència absoluta del Servei
de Salut. Està en el projecte de pressuposts de l’any 2012, som
a febrer del 2013 i aquesta targeta sanitària fantasma ni existeix.
Ara, evidentment hi ha milers de ciutadans que han pagat per un
producte que no existeix.
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Per tant, queda molt clar que aquest cost de la targeta no està
justificat, ni molt manco. Nosaltres anam més enllà, vostè ja ni
planteja a la proposició no de llei que estigui en contra, ja sé que
hi està en contra, però no ho planteja a la proposició no de llei.
Nosaltres pensam que és una taxa, un impost que no té
justificació i que entre altres coses romp això que de vegades
sembla important, que ho és, que és l’equitat d’accés. Es romp
l’equitat d’accés per un motiu econòmic i això que preocupa
tant de la uniformitat de totes les comunitats autònomes, aquí
tenim un exemple molt clar que els ciutadans que resideixen a
les Illes Balears estan discriminats respecte dels ciutadans que
viuen a altres comunitats autònomes.

El que tenim molt clar és que no existeix cap avantatge amb
aquesta nova targeta. La comunitat autònoma fa més de dos
anys que té un programa informàtic d’història de salut, que fa
accessible des de qualsevol punt assistencial per part de
qualsevol professional, la informació que costi en el Servei
Balear de la Salut. I ara ens assabentam que no durà xip, o sigui
que simplement serà per accedir, cosa que ja des de qualsevol
ordinador es pot fer.

És una manera més de recaptar, d’un nou copagament i
aquest copagament evidentment és molt discutible i nosaltres
tenim molt clar que l’afany és recaptador i el que ha passat en
els darrers quinze mesos van en aquesta línia, es tracta de
recaptar, de fer caixa i no de fer una altra cosa. No ofereix cap
avantatge ni per als professionals, ni per als ciutadans. I és
curiós, perquè, clar, segurament el Partit Popular no li donarà
suport i per exemple vostè introdueix el concepte de colAlectius
més vulnerables i evidentment és una precisió qualitativa que és
important fer, perquè la societat no és tota igual. Crec que fa
poc temps en aquesta mateixa comissió vàrem veure que el
Partit Popular té un concepte molt peculiar de quins són els
colAlectius més vulnerables, perquè fins i tot a un colAlectiu molt
vulnerable, que és el dels pensionistes, li ha introduït un
copagament farmacèutic d’un 10% i no li vol introduir una
aplicació informàtica per no cobrar l’excedent. 

És a dir, si són un colAlectiu vulnerable les persones que
puguin constituir les famílies nombroses, o allò que vostè ha
comentat del copagament de les persones que estan aturades,
per exemple podrien considerar perfectament el colAlectiu de
pensionistes de la nostra comunitat autònoma com constitutiu
d’un colAlectiu vulnerable i no entram a discutir el copagament
del 10%, sinó simplement un excedent de no quedar-te doblers
que no són teus. I aquí varen tenir l’oportunitat de sentir el
Partit Popular que vol cobrar i exprimir els pensionistes i ara
hem tengut la prova de què la Conselleria de Salut s’ha quedat
100.000 que no són seus fins no sabem quin temps.

Igualment veim que no és sensible amb la targeta sanitària
i evidentment és molt sensible per a altres colAlectius
vulnerables, com ara aquesta iniciativa de projecte de llei de la
dona embarassada, que per al Partit Popular és un colAlectiu
vulnerable. Podríem estar d’acord o no, però evidentment
s’aplica aquest concepte d’una manera molt aleatòria i proves
n’hem tengut.

Per tant, nosaltres pensam que avui el Partit Popular té una
magnífica oportunitat per, una vegada adequada la proposició
no de llei, excloent les famílies nombroses que va ser aprovat en
el pressupost de 2013, és demostrar que evidentment si és una
taxa, la taxa sigui adequada al cost real de l’emissió de la targeta
i evidentment que es pugui adequar aquest cobrament als
colAlectius que siguin més vulnerables que evidentment és molt
ample que les famílies nombroses de primer o segon grau. Crec
que si volen controlar el frau, controlar el frau no vol dir que la
gent hagi de pagar 10 euros, per pagar 10 euros no es modula,
perquè en aquests moments s’està donant per 10,29 euros la
mateixa targeta que es donava fa tres o quatre anys, que es
donava en 24 o 48 hores a través del centre de salut sense cap
tipus de problema.

Per tant, crec que queda molt clar que és un impost, que
només té afany recaptador i que amb les modificacions dels
concursos, ja dic, és un magnífic exemple de beneficència del
Partit Popular, l’únic que fa és ampliar el seu marge de benefici
a través de cobrar 10,29 euros ara per un producte que no dóna,
que això és un frau al consum molt clar que fa en el conjunt de
ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Queda clar que el Govern, com ha dit
altres vegades el conseller Martí Sansaloni, és que volen
entregar la targeta sanitària aquest any 2013. Després de sentir
els portaveus del PSM i del PSOE, és evident que tot ho feim
malament i tot ho feim a disgust, sembla que no es fa res bé. Tot
el contrari, el propòsit d’aquesta targeta sempre ha estat el
mateix, no només és controlar el frau que hi ha pogut haver dins
sanitat, sinó que és arribar a tenir una eina de control i una eina
més eficaç per poder tenir de qualque manera una targeta més
viable, entre altres coses que inclogui aquesta foto que jo crec
que pot ajudar a identificar l’usuari.

Aquesta targeta sanitària que servirà per a quatre anys,
començarà a comptar en el moment en què es lliuri el document
definitiu, independentment que ja s’hagi renovat. Aquestes
aplicacions que sempre han estat debatudes, que el conseller ha
comentat tant en comissió com en el ple, o també han comentat
diversos companys en aquesta cambra. La voluntat com dic del
Govern és lliurar aquestes targetes sanitàries durant el 2013. Ho
hem debatut en moltes ocasions, és un tema molt repetitiu, no
és un tema polèmic, encara que sembli que volem que la targeta
sanitària sigui polèmica. Es va establir en els pressuposts de
2012, es va establir una taxa, s’està duent a terme. I en el seu dia
la consellera Castro, com el conseller Mesquida i l’actual
conseller, sempre han tengut a bé facilitar la informació o la
situació en aquell moment, encara que i ja s’ha explicat altres
vegades, com ha pogut explicar el nou conseller, s’ha hagut de
consensuar a través del ministeri amb totes les comunitats per
tenir una targeta més eficaç i que no entorpís la labor que ha de
fer aquesta targeta sanitària.
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Des de l’1 de gener del present any, la Llei de pressuposts
va incloure unes reduccions per a les famílies nombroses que,
com diu aquesta proposició no de llei, aquestes bonificacions
van fins un 50%. Jo tenc, si no vaig equivocat, en cas d’una
família de 3 o 4 fills, de categoria general, la modificació serà
del 30% i en cas d’una família amb més de quatre fills la
bonificació serà d’un 50%, sempre amb categoria especial.

La nova targeta i segons tenc entès, que durà aquesta
fotografia i aquest xip electrònic, serà sempre per accedir a
l’historial del pacient. Aquestes targetes sanitàries duguin xip i
duguin banda, la labor serà la mateixa, aquestes targetes
sanitàries actuals i les renovades (...) a l’any 2012, més o manco
ascendeixen a una quantitat d’unes 277.000 targetes que més o
manco d’aquestes targetes unes 3.500, un 12%, han estat
bonificades en un 50%. Això dins l’any 2012. Més o manco la
targeta ha costat als usuaris una mitjana d’uns 9 euros, 2 euros
90, una vegada aplicat aquest descompte, no? Amb aquesta
rebaixa, aquesta bonificació per a les famílies, que ha inclòs
dins aquest present pressupost del 2013, crec que aquest cost
una vegada introduïdes les bonificacions d’aquestes tornarà
davallar, estic parlant és clar d’un cost mitjà. Com ja dic o com
ja va dir el conseller en el seu dia, aquests doblers recaptats
sempre aniran a fons finalistes, únicament aniran destinats a
temes de salut, no?

El cost de la targeta, em sembla que quan parlam del cost de
la targeta parlam del cost del plàstic, del que val fer el plàstic,
però la targeta du implícites altres coses que realment podem
entendre que el cost es pot elevar més del 0,80 o 0,90 que pot
valer una targeta. També hem comentat que aquest cost, bé, s’ha
calculat un poc sumant l’import de l’elevació d’aquesta targeta,
la campanya d’informació i la dotació a tots els centres
d’atenció primària, els hospitals i les farmàcies dels lectors així
com el text dedicat a la targeta.

Sí que és veritat que sempre ha dit el conseller que no volia
avançar cap informació perquè es podrien donar casos que
durant aquest procés, aquesta licitació, la nova creació de la
targeta pogués variar un poc, no?, com hem dit ara sembla que
el xip, targeta magnètica, bé,... crec que és evident que la targeta
serà una millora, veurem on acabam, però el procés i el camí
està obert i no és per res negatiu, com sembla que volen fer
veure que és... bé, una targeta que...idò, serà negativa totalment,
que no en treurem res de profit, no?

Ja vàrem comentar al seu dia -com és lògic- que no era un
copagament sanitari, la que pretenia denunciar...els partits de
l’oposició. Aquesta taxa, que era per a l’emissió de la nova
targeta i que va entrar l’any passat, sempre serveix per implantar
el nou document que serà personal i intransferible i no és un
servei sanitari.

Una de les raons exposades pel Govern balear per
implementar aquesta targeta sanitària i posar el nou projecte de
targeta ha estat sempre la d’ordenar i evitar possibles mals usos
i... que aquests mals usos contribueixin a incrementar el dèficit
sanitari i farmacèutic de la comunitat.

No s’han de crear polèmiques d’una cosa que no ho és, però
crec que la targeta sanitària no és un problema i una vegada
coordinats amb totes les comunitats realment tindrem un
sistema de control de l’usuari sanitari molt millor i que podrà
ser emprat per tots els metges i els sanitaris d’aquest país.
Lògicament disposaran d’aquesta informació més actualitzada.

El que realment garanteix el dret als usuaris i al sistema
públic de salut i l’assistència sanitària és una bona gestió de
recursos al contrari del que sembla que denunciau els partits de
l’oposició. He d’estar totalment en contra de tot el que deis, no?,
aquesta nova targeta és un avantatge més del nostre sistema de
salut.

Diria, m’he apuntat diverses coses del que vosaltres dèieu,
bé..., un afany recaptador deia el Sr. Thomàs, que sembla que
tindrà... al que és la Conselleria de Salut un marge de benefici
econòmic superior quant al fet que és evident que... aquests 10
milions que deia, si hi havia 1 milió d’usuaris que es podrien
arribat a recaptar, ja veieu que no seran 10 milions, vull dir que
realment hi haurà descomptes fets a aquests grups, però anant
un poc al cas de la PNL i aquestes propostes que hi havia, idò,
de... abstenció de pagaments de taxes..., en principi no hi
estarem d’acord, aquestes taxes, unes, que ja s’han introduït als
pressupostos de l’any 2013, i les altres crec que en un futur... la
conselleria tindrà bé a incorporar-les si ho veu necessari, però
s’haurà de fer i regular per llei, lògicament no aprovarem ara
una PNL en què es proposa al Govern que faci un canvi. 

Crec que la conselleria sí que agafa bona nota de les coses
que deim aquí al Parlament. Vosaltres mateixos ho heu dit,
mentre li heu anat fent preguntes o li heu anat debatent el tema
el conseller ha anat agafant bona nota de tot i el que veuen
important, ho van modificant en benefici de tots, no?

No veig per res que la gestió d’aquesta conselleria sigui tan
negativa com vosaltres deis i no ho dic des del punt de vista del
grup popular, sinó que ho dic en general, veig que la voluntat hi
és i la voluntat és d’anar cap endavant.

El que és evident és que... no té raó de ser discutir si és un
xip o si és un lector o si és una banda, si té un cost o no el té,
vull dir, hi ha coses implícites que la veritat és que en el
moment en què ens hem posat al camí que volem aquesta
targeta, que volem aquest nou sistema, crec que el camí està
emprès i arribarà i tendrem una nova targeta i serà útil. 
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Com deia també el Sr. Thomàs, l’historial avui en dia ja el
tenim informatitzat i hi podem accedir a través d’aquesta targeta
que du banda magnètica, aquesta que autoritzam avui en dia, és
una bona cosa, vull dir, crec que és una bona cosa i tot el que
puguem millorar sobre aquest sistema que empram ara perquè
sigui més eficaç, idò, crec que ho hem de fer i la targeta
contribuirà al fet que això sigui així. 

Per altra banda,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Vaig acabant, bé, el que volia comentar-li és que votarem en
contra dels dos punts que presentau en aquesta proposició no de
llei i que crec que el conseller podrà agafar bona nota del que
deim. Crec que la proposta de la Sra. Santiago no va mal
encaminada, simplement és que haurem de regular-ho per llei,
d’alguna manera, i intentar que aquestes famílies més...
vulnerables o aquest colAlectiu més vulnerables que deim, com
ja passa amb les medecines com dèieu vosaltres, idò, poder-ho
fer i que puguin estar absentes de pagar cap taxa o pagar una
taxa que sigui totalment ridícula, no?

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

Agrairia una mica de silenci per al torn de paraula de la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Una altra vegada gràcies al Grup
Parlamentari Socialista pel seu suport. Sr. Thomàs, hi estam en
contra i crec que ha quedat més que clar en diverses iniciatives
parlamentàries, proposicions no de llei, preguntes
parlamentàries, al debat dels pressupostos..., però, vull dir, això
és com una escalada, després de tres, quatre o cinc debats de
presentar propostes en contra de la targeta i perdre’ls, idò anam
a millorar el fet que aquesta targeta no perjudiqui tant als
ciutadans com nosaltres pensam que els perjudicava, com
pensam que la targeta perjudica, el pagament de la targeta. Per
tant, hem anat a reduir costos, a un ús més útil per als ciutadans
i sempre han votat en contra.

Li demanaria una pregunta al portaveu del Partit Popular.
Vostè va demà a un banc que fins ara li donaven la targeta
gratuïta i els senyors del banc li diuen “miri, ara ha canviat i
vostè haurà de pagar 10 euros per una targeta bancària, a la qual
posarem una fotografia, li posarem, triï vostè, un xip o un lector
o el que vostè vulgui, amb la fotografia no hi haurà possible
abús, no hi haurà possible utilització diversa, amb el xip aquest
intelAligent, amb aquest lector, el que li vulgui dir, tendrà accés
a tota la informació bancària del seu compte corrent, de la seva
llibreta d’estalvi, del que vostè dugui, però per això que és tan
innovador, tan bo per a tots, etc., vostè ha de pagar 10 euros”.

Vostè diu “bé, pot ser que tengui beneficis perquè hi tendré
una fotografia, hi tendré tota la meva història, hi podré accedir
en qualsevol moment”, vostè paga els 10 euros i quan li donen
la targeta per la qual vostè ha pagat els 10 euros és la mateixa
targeta que li varen donar l’any passat i no té cap d’aquests
beneficis.

Vostè què faria? Callaria? Què faria? Què li diria a aquest
senyor? “Em pren el pèl, torni’m els 10 euros, vull l’altra
targeta”? Doncs, vostè està obligant amb els seus vots en contra
que la ciutadania tragui aquesta targeta sanitària que ni té
fotografia, ni té xip, ni té lector, ni té res i que fins a l’any 2010
o l’any 2011 estava pagant gratuïtament i vostès estan obligant
als ciutadans a menjar-se aquesta targeta sanitària. 

El Govern tot poderós davant el ciutadà que efectivament
pagarà els 10 euros perquè primer es llevarà una entrada de
cinema abans de no tenir targeta sanitària per als seus fills.
Vostès obliguen a això. Vostès que no acceptarien això de cap
manera com a individus, com a ciutadans informats, com a
ciutadans que saben els drets, com a consumidors obliguen a
acceptar-ho als ciutadans.

Estan orgullosos d’això? Els sembla bé? No convé dir al
Govern que fins que no tengui tot el sistema de pagament de la
targeta sanitària no els ho faci pagar? És tan... és que és tan
lògic, és tan senzill, a més, és el reglamentari, vostè ho diu, pot
ser una taxa ridícula, és igual si és una taxa ridícula, si la targeta
sanitària val 1 euro, ha de fer pagar 1 euros, no pot fer pagar
1,25 euros. 

Efectivament, moltes taxes no es paguen perquè el cost
administratiu de generar el cobrament i el pagament d’aquesta
taxa és més car que realment el benefici que se n’obté. Per això,
aquesta taxa no val el que realment costa, sinó que val molt més
perquè han de tenir benefici, per això, perquè si no aquesta taxa
tal vegada amb 0,80 o amb 1 euro o amb 1,25 ja estaria pagada,
però el cost administratiu, l’aparell administratiu que s’ha de
posar per gestionar aquesta taxa, que pot ser ridícula, no convé.
És més costós. Vostès obliguen a allò que no acceptarien, a allò
que no acceptaran si es veuen en les circumstàncies de pagar-ho.

Allò de la data, la Sra. Castro deia, ens va dir l’any 2012 que
en el primer trimestre la tendríem, en l’època Castro-Mesquida
l’havíem de tenir a finals de l’any 2012 i ara el Sr. Sansaloni ens
diu que a finals del 2013. El cas és que ja hi ha hagut centenars
i milers de persones que han pagat 10 euros i 10 euros i busques
per una taxa, per una targeta que no tenen i tenen la mateixa
targeta que se’ls donava l’any 2011, amb els mateixos usos i
amb els mateixos beneficis i amb les mateixes prescripcions,
cap altre. 

S’està incomplint la llei de taxes o la regulació de taxes i
avui el Parlament autoritzarà el Govern a incomplir aquesta llei.
Nosaltres que hem de ser els valedors dels compliment de les
lleis, avui vostès els obligaran amb el seu vot, autoritzaran el
Govern a aquest incompliment.
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Ja em va bé que vostè reconegui, com jo he dit, que al
Govern l’hem inspirat una mica  i que va ser una proposta del
grup MÉS reduir la taxa, reduir aquest preu als diferents
colAlectius, entre aquests el de famílies nombroses, però els vull
recordar que vostès hi varen votar en contra. Vostès obeint, com
sempre obeeixen al Govern, en aquell moment hi varen votar en
contra i ara és una meravella, però fa escassament dotze mesos
era un desastre, era inevitable, no es podia, si no es feia pagar a
les famílies nombroses podia quedar en fallida aquesta
comunitat autònoma, es varen dir tantes exageracions!, i ara
avui ho troben una cosa fantàstica, quan fa dotze mesos hi varen
votar en contra.

Senyors parlamentaris, ja no sé quin tipus de propostes dur
perquè es puguin votar per unanimitat. Aquesta em semblava
una proposta que podia fer, que podia recordar al Govern que ho
fes, el Govern amb la seva autonomia absoluta podia fer...
aplicar-la o no aplicar-la, però que el mateix parlament
reconegui que la targeta és més barata, que amb la targeta no es
donen les prestacions, que la targeta no es dóna, que voti en
contra, la veritat, senyors del Partit Popular, crec que això no
pot continuar com he dit abans com si fos una direcció general
del Govern o una altra conselleria. 

Com a Parlament, mereixem crec un respecte per damunt
d’errades que pugui cometre aquest govern i que se’ls puguin
assenyalar i d’ella faran la seva autonomia o el que vulguin,
però com a Parlament hem de tenir una autonomia que ens
dignifiqui a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam idò a la votació de la
proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no llei.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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