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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començam la sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaume Fernández substitueix José María
Camps.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Llorenç Galmés.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas, Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en les proposicions RGE núm. 7460/12 i
8311/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7460/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
del transport sanitari no urgent del Reial Decret 16/2012,
de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7460/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament del
transport sanitari no urgent... de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millora de la
qualitat i seguretat de les seves prestacions, intervé el Sr.
Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes,
aquesta proposició no de llei va ser presentada dia 2 d’octubre
de l’any passat i és una proposició que ve derivada de
l’aprovació per part del Partit Popular del Reial Decret 16/2012.

Tothom sap que des dels anys vuitanta al nostre país es va
generar un sistema nacional de salut, que la primera norma que
estableix aquest sistema nacional de salut és la Llei general de
sanitat de l’any 86, que després la Llei de cohesió de l’any
2003, del Partit Popular, li va donar continuïtat i, per acabar en
l’aspecte normatiu, la Llei general de salut pública de l’any
2011 va deixar configurat aquest Sistema Nacional de Salut, un
dels sistemes que està plenament demostrat, dels més eficients
de tot Europa en termes de despesa, resultats en salut i
satisfacció dels ciutadans. 

Ara fa gairebé un any que tots ens varen sobtar de la
iniciativa del Partit Popular d’aquest reial decret de mesures
urgents amb l’excusa de garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, segons el títol per millorar la qualitat i la
seguretat de les seves prestacions.

Hem de destacar que és un reial decret llei que el Partit
Popular va aprovar per tramitació d’urgència, d’una manera
unilateral i sense cap tipus de suport parlamentari de cap altre
grup parlamentari.

Un altre aspecte important a destacar és que aquest reial
decret llei no definia temporalitat, per tant, si hi hem de lligar
sostenibilitat, probablement hi hauríem d’afegir com han fet en
altres temes que fos una norma durant un temps. No ho han fet
així, per tant, és un canvi de model que bàsicament el que pretén
és canviar aquest model sanitari, que el dret a l’assistència
sanitària ja no és un dret de la ciutadania, sinó lligat a un
concepte d’assegurat o beneficiari, que introdueix i amplia
copagaments, que redueix cartera de serveis, que s’ha assolit
una pèrdua de qualitat assistencial i de manera indirecta s’està
afavorint l’entrada de gestió privada dins la sanitat pública.

Aquesta aprovació no de llei va lligada a un aspecte concret
d’aquest reial decret llei, que és el que contempla l’article 2 que
modifica l’article 8 de la Llei de cohesió, en aquesta llei de
cohesió s’establia la cartera de servei comuna del Servei
Nacional de Salut i es contempla una cartera bàsica de serveis
assistencials, una cartera comuna suplementària i una cartera
comuna de serveis accessoris. Això és una modificació
legislativa molt important.

Dins aquesta cartera comuna suplementària es defineixen
quatre prestacions, evidentment tenen un tret comú, que és que
totes tenen dispensació ambulatòria i el que introdueix el Partit
Popular és que han d’estar subjectes a aportació per part de
l’usuari.

Aquestes quatre prestacions són la prestació farmacèutica,
l’ortoprotètica, la de productes dietètics i aquesta del transport
sanitari no urgent.

El que diu el reial decret llei són els principis bàsics; un, que
hi ha d’haver prescripció facultativa per raons clíniques, que hi
ha d’haver una aportació de l’usuari i que aquesta aportació se
sotmetrà a consideració en funció del que es determini per la
prestació farmacèutica. 

Hem de recordar que després hi havia una disposició
addicional que donava sis mesos per elaborar una disposició
addicional, una ordre ministerial, perdó, que regulàs aquest
transport sanitari no urgent.

Què hem de dir respecte d'aquest tema?, idò que cada
vegada les qüestions estan més definides. Nosaltres no estam
d’acord amb aquest reial decret, amb molts dels seus apartats i
en concret no estam d’acord amb aquest nou copagament del
transport sanitari no urgent.
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Tot el que ens ve a dir l’ordre certifica els nostres
raonaments perquè evidentment un pot fer una norma amb uns
criteris que defineixin molt clarament què és el que ha de
finançar el Sistema Nacional de Salut respecte de transport
sanitari no urgent, però això no vol dir que s’hagi de pagar pel
servei. Un pot considerar que es gasten massa doblers i posar
uns criteris, però si hi ha un cas que està clarament indicat, això
no vol dir que s’hagi de pagar, ho dic perquè és un fet clau dins
la normativa del Partit Popular. Sempre els trasllats sanitaris no
urgents s’havien fet pel criteri del facultatiu i els puc assegurar
que més d’una discussió a una consulta sanitària o a un àmbit
d’urgències hi ha hagut per aquest tema, però que estigui indicat
per un facultatiu que posi un protocol i uns criteris no indica
necessàriament que s’hagi de pagar, és un criteri nou que va
lligat al fet que el Partit Popular cada vegada..., la salut ja no és
un dret, cada vegada anam més cap a un bé de consum i, per
tant, tot el que consumeixes és susceptible d’haver de fer un
pagament.

Evidentment, tota la normativa ens indica (...), uns límits
mensuals, però nosaltres en això ni hi entram ni hi sortim en el
sentit que estam en contra del copagament i, evidentment, que
hi hagi unes excepcions no justifica, amb cap motiu, aquest
copagament.

Ho dic perquè evidentment si l’objectiu que es marca el
ministeri i en aquest cas la Conselleria de Salut perquè assumeix
i acota el cap respecte del que li diu el ministeri i fuig de les
competències pròpies que té la conselleria a l’àmbit de les Illes
Balears, l’objectiu és -i ho llegiré literalment- “racionalización
del uso del transporte sanitario no urgente fundamentalmente
a través de la limitación de su utilización a las situaciones en
las que realmente sea necesario por motivos exclusivos
clínicos”, és a dir, d’aquest objectiu ningú no pot derivar
necessàriament un copagament. Per tant, la decisió del
copagament és una decisió absolutament política, i a més queda
molt clar el que vol fer el partit Popular és no gastar doblers, no
generar servei i que si algú necessita un servei sanitari, en
aquest cas transport sanitari no urgent, encara que sigui amb una
prescripció facultativa, idò que pagui. Està molt clar que el
càlcul que fan és que el que interessa fer és una reducció del
pressupost de les comunitats autònomes en el concepte de
transport sanitari perquè afegint un copagament que aporta
l’usuari d’aquesta manera la Conselleria s’estalvia doblers,
encara que tendrà una despesa nova com s’ha vist en el
copagament farmacèutic d’un cost administratiu per dur
endavant aquesta qüestió.

És molt important saber que el 36% de trasllats sanitaris no
urgents és de rehabilitació i, per exemple, un 20% és de
consultes clíniques i un 25%, de diàlisi. El ministeri estima que
hi ha una despesa de... que hi ha un estalvi de 70 milions perquè
evidentment es faran menys serveis i l’usuari aportarà prop de
26 milions. 

Vull recordar que el Grup Parlamentari Socialista va
presentar esmenes al pressupost de 2013 d’aquesta comunitat
autònoma, per exemple en relació amb el transport sanitari
terrestre perquè el pressupost baixava 5.600.000 euros respecte
a l’any anterior, que és una prova que queda claríssima en
l’ordre del ministeri que el ministeri es posa com a objectiu que
d’aquesta manera gasta menys doblers i que les comunitats
autònomes gastaran menys doblers. 

Per tant, l’objectiu polític és introduir un copagament
econòmic a les persones, unes persones que ja estan sotmeses a
multitud de copagaments i a altres decisions polítiques i
econòmiques del Partit Popular que han minvat molt el poder
adquisitiu de les famílies i de les persones. Per tant, la conclusió
no és voler racionalitzar el servei, l’objectiu és que paguin, no
gastar i ho tenim molt clar, les prioritats del Partit Popular,
només posaré dos exemples per acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Varen decidir fer una desgravació d’un 15% a l’aportació de
l’IRPF a l’àmbit autonòmic si contractaves una assegurança
privada, comptabilitzen 3 milions d’euros, o el desviament cap
a IB3 per la desviació pressupostària que ha suposat 1,5 milions
a la Conselleria de Salut, per tant, estan molt clares les prioritats
del Partit Popular.

Per això nosaltres primer rebutjam el decret llei perquè
estableix el copagament, volem que el Govern de les Illes
Balears cerqui un mecanisme perquè no s’hagi de fer front a
aquesta despesa de copagament per part dels ciutadans i que
vetllin pels interessos dels ciutadans en transport sanitari no
urgent entre les Illes i la Península. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, el Grup
Parlamentari MÉS donarà suport a la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Socialista. 

Coincidim amb ell que les diferents modificacions que ha
sofert el sistema sanitari de l’Estat respon a un canvi de model
que va cap a la privatització i quasi, quasi el podem pautar, si
vostès llegeixen el principal economista neoliberal que lidera els
canvis o aquesta política econòmica neoliberal, Friedman, ho
diu, ho assenyala d’una manera molt clara quan se li demana
com es pot canviar la mentalitat europea i es fa referència a la
mentalitat europea, ell diu precisament això, vostès facin
canviar la mentalitat, acostumin-los a poc a poc a una altra cosa,
i això és el que està fent el Partit Popular seguint les indicacions
d’aquest economista neoliberal, ens estan acostumant a una altra
cosa.
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Abans com a ciutadà tu tenies dret a una prestació sanitària,
ara has de demostrar que estàs assegurat, has de demostrar que
és pobre de solemnitat, has de demostrar que estàs aturat, has de
demostrar que tens una pensió no contributiva, és diferent, ja el
concepte de ciutadà no és suficient. 

Una altra manera de fer-nos acostumar a una funció diferent
és el copagament, abans tu a través dels teus imposts de renda,
de capital, a través del teu consum i a través de l’IVA tu
finançaves aquest sistema sanitari que era un sistema universal
que tu rebies segons les teves necessitats, tu estaves malalt,
rebies, tu estaves sa, rebies menys, però si algun dia tu ho
necessitaves ho tenies. Per tant, aquesta nova introducció de
canvi de mentalitat.

Un altre canvi de mentalitat és compartir espais en allò
públic i allò privat, cada vegada manco o cada vegada més -
disculpin- quan una persona, un ciutadà va a un hospital no sap
-i aquí encara no passa del tot, però en altres comunitats
autònomes que estan governades pel Partit Popular, com
València, com Madrid-, no sap si el metge que té davant és un
funcionari o és un subcontractat d’alguna empresa que està
subcontractada en aquell hospital. 

Ens estan acostumant també que aquests espais que abans
eren clarament públics i tothom hi accedia per una fórmula de
capacitació i de demostració que en el moment de l’oposició era
dels millors, ara no sabem exactament com es contracten, no
sabem què és públic, no sabem què és privat. Efectivament, (...)
un canvi de model sanitari.

Per tant, nosaltres ho rebutjam, nosaltres defensam el model
que es va pactar d’universalitat de la sanitat pública que ha fet
que siguem uns dels països que tenim una sanitat més bona i
més barata i que ens hagi donat una qualitat de vida superior a
molts dels països que feia molt de temps que tenien aquesta
sanitat pública. Per tant, ho farem, donarem suport a aquesta
iniciativa. 

Creim que no hi ha només aquesta intenció d’estalviar, si
realment un govern vol estalviar té altres espais per estalviar, té
altres pressuposts per estalviar. 

Darrerament a causa que es discutia el tema d’un possible
acord pels temes... per evitar la compra-venda d’armament han
sortit moltes dades en relació amb quina és la despesa militar.
El nostre govern gasta 43 milions diaris -43 milions diaris- en
despesa militar, això és una barbaritat, això no s’està retallant,
els diferents... al pressupost de 2012 i al pressupost de 2013 es
redueix més la despesa sanitària, la despesa educativa que la
despesa militar, es gasten 43 milions diaris en despesa militar en
dades oficials i es redueix la sanitat pública. Per tant, no només
és un intent de reduir la sanitat, el pressupost sanitari, sinó que
estam davant un canvi de model.

També donarem suport a aquesta iniciativa perquè pensam
que aquest copagament ha tengut un gran rebuig social i
nosaltres representam els ciutadans. Quan es va presentar per
part de la ministra aquest copagament CERMI ho va rebutjar i
s’hi va oposar, va fer un comunicat en què deia que “era una
barrera más para el acceso a la atención sanitaria”, va
demanar que s’hi excloguessin les malalties cròniques, les
associacions de càncer varen demanar que s’excloguessin

d’aquest reial decret totes aquelles persones que necessitassin
radioteràpia i quimioteràpia, els malalts de ronyó, les
associacions de malalts de ronyó varen demanar, varen exigir
que totes aquelles persones que necessitassin hemodiàlisi fossin
excloses d’aquest reial decret i a més argumentaven que amb el
copagament farmacèutic, amb el copagament de productes
dietètics i el pagament de productes ortoprotèsics això generaria
greus problemes d’accés.

COCEMFE que du tota la... els discapacitats físics va
demanar també que totes aquelles persones que poguessin
certificar una malaltia crònica també fossin excloses perquè la
percepció era que amb aquest reial decret, amb aquest
copagament a qui es castiga, a qui es penalitza és qui està
malalt, és un que necessita de manera permanent, dues vegades
per setmana, tres vegades per setmana, un transport no urgent,
però perquè està malalt, perquè necessita quimioteràpia o
necessita radioteràpia o té un problema pel qual necessita
hemodiàlisi o perquè té unes limitacions físiques per les quals
no hi pot anar i perquè tal vegada no el poden ajudar o perquè
necessita una complicitat, perquè la percepció d’això era molt
clara per part dels ciutadans afectats, CERMI, associació de
càncer, associació de malalts de ronyó, COCEMFE, que es
penalitzava la persona malalta. 

Els que tenim la fortuna d’estar sans no ho notam, però si
tens un malalt crònic a casa que necessita rehabilitació, que
necessita hemodiàlisi has de pagar això, aquest transport que fa
un any no es pagava.

També hi donarem suport perquè pensam que el nostre
govern té competència suficient per defensar la no-aplicació
d’aquest copagament, l’Estatut d’Autonomia així ho defensa i
l’Estatut d’Autonomia és una llei orgànica que com a mínim
està al mateix nivell que aquest reial decret i per tant, és
voluntat d’aquest govern aplicar-lo a o no aplicar-lo. De la
mateixa manera que aquest govern ha utilitzat les seves
competències per pujar els imposts dels envasos, d’una cosa...,
per exemple envasar l’aigua, una cosa tan necessària com
l’aigua, aquesta competència que té el Govern i que la hi dóna
el mateix estatut d’autonomia la podria utilitzar per no aplicar
aquest reial decret com han fet altres comunitats autònomes, tal
vegada no en el copagament per transport, però sí en altres
aspectes d’aquest reial decret, com per exemple la no-exclusió
d’immigrants no regularitzats.

Per tant, pensam que hi ha suficients arguments, no només
de caràcter humanitari, perquè ja no em referiré a polítics
ideològics, humanitari i competencials per poder defensar i
donar suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Vallès, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Les mesures que s’han pres estan pensades en benefici
de tots i com a element de protecció del nostres sistema de salut,
que estava en risc pel deute heredat. Ho hem fet per
responsabilitat i perquè urgia enfortir la sostenibilitat de la
sanitat pública. 

Aquest govern va assumir el poder just quan Espanya estava
al límit de la fallida, va heretar un dèficit públic de 30.000
milions d’euros, 30.000 milions d’euros que ens feren canviar,
de manera temporal, el necessari per l’urgent i poder garantir la
pervivència de l’estat del benestar. 

En el Ministeri de Sanitat, al començament de la legislatura,
el deute era insostenible, més de 16.000 milions d’euros. Entre
els anys 2009 i 2011 s’havia disparat un 173%, al mateix temps
que els ingressos i el PIB minvaven.

Més del 73% del deute recollit reconegut, abonat dins el pla
de pagament a proveïdors, corresponia a factures de l’àmbit de
la sanitat. És per això que s’han hagut de prendre mesures, per
controlar aquest deute, perquè si no hagués crescut i no ens ho
podem permetre.

En aquest context de necessitat i d’urgència s'adoptà el Reial
Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i el dret
dels ciutadans a la protecció de la salut. Una de les mesures que
s’adopta, entre d’altres, és el copagament en el transport sanitari
no urgent. Volem que quedi clar, i que quedi constància, que el
transport urgent queda blindat i no tendrà cap aportació per part
de l’usuari.

En el transport sanitari no urgent s’ha establert un sistema
per unificar l’aportació dels usuaris a nivell de tot l’Estat
espanyol perquè tots aportin el mateix, independentment de la
comunitat autònoma on resideixen. En el transport no urgent
s’ha establert un preu únic per trajecte, de forma que s’eviten
discriminacions amb els malalts de llocs allunyats o zones
rurals. 

Com sabem, com a norma general, l’aportació serà d’un
10%, però en els casos dels tractaments superiors a sis mesos
som conscients que tenen unes característiques especials, per
això, en el Consell Interterritorial varen establir, com a màxim,
un pagament de 6 euros anuals a rendes inferiors a 18.000 euros
i de 12 euros anuals per a qui guanyi entre 18.000 i 100.000
euros, i 60 euros per a rendes superiors. Parlam de pagaments
que no arriben al 0,50 cèntims al mes. 

Igualment que altres prestacions de la cartera comú
suplementària, com el medicament que es modifica en funció de
la renda i la durada del tractament i de l’edat. Per exemple, ara
els aturats que han perdut el dret a rebre el subsidi de l’atur, que
abans pagaven el 40% del medicament, ara no pagaran res. Els
receptors de rendes mínimes d’inserció, de pensions no
contributives i situacions anàlogues tampoc no pagaran res. Els
pacients amb malalties greus i els malalts crònics tenen una
aportació reduïda del 10% amb un límit màxim d’aportació. I
tots els pagaments van en funció de la renda, aquests límits no
superen els 8 euros mensuals en la majoria de casos.

S’han hagut de fer reformes que en temps d’una economia
en alça no eren necessàries, però que en el temps que estam no
queda més remei per blindar el futur del sistema sanitari. Són
mesures que no es prenen de gust, que són molt dures. En la
situació de crisi que vivim haver de demanar 8 euros a un
pensionista és dur i qualque vegada haver de saber que han
d’abonar més doblers que se’ls torna en dos o tres mesos. No
creguin que estam contents d’haver de prendre aquestes
mesures, però sí pensin que som responsables i el que pretenem
és poder continuar gaudint d’un bon sistema sanitari. 

Senyors, no hi ha copagament major que haver d’afrontar la
liquidació de més de 16.000 milions d’euros en el cas
d’Espanya i més de 800.000 milions d’euros en la nostra
comunitat. Això és un copagament important. Si hi ha una
decisió que perjudica la salut dels ciutadans és el no pagar,
perquè perjudica l’organització sanitària que els atén. 

Referent al copagament dels vols entre Illes, en aquest cas,
en aquest reial decret no es du, no està contemplat, és a dir, no
li afecta per res, no hi haurà copagament entre les Illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer, vull agrair a la Sra.
Santiago el seu suport, vostè ha remarcat dos fets que jo vull
tornar a repetir, un, el fort rebuig de totes les entitats de malalts
crònics i, un altre comentari que vostè ha fet que va molt lligat
al punt 2 de la proposició no de llei, que a la comunitat
autònoma l’Estatut li dóna competències per sortir-se d’aquest
copagament, que el Partit Popular a nivell estatal vol. Està molt
clar que la Conselleria de Salut i el Govern del PP han fet una
deixadesa de funcions perquè, de fet, hi ha sis comunitats
autònomes que han presentat recurs d’inconstitucionalitat, i
aquesta comunitat no ho ha fet. Per tant, és còmplice com el que
més, i acota el cap davant del que diu Madrid.

Sra. Vallès, un pot tenir necessitat de prendre decisions, però
això no és temporal, no ho diu el decret, això és per a sempre,
fins que vengui algú i ho modifiqui. Per tant, altres vegades
s’han pres decisions, retirar la paga extra de Nadal l’any passat,
se suposa o tothom espera, que sigui una mesura excepcional,
no? Aquí es podria haver fet el mateix, amb aquesta regulació,
si hi havia un problema determinat.

Crec que en aquesta comunitat autònoma la despesa es va
controlar, hi havia, i hi continua havent, un problema de
finançament i si no, mirin vostès les dades de 2012. És veritat
que ha baixat la despesa en salut, però perquè no fan la feina
que els toca, basta mirar la llista d’espera, o perquè han
acomiadat més de 1.100 treballadors, 61 milions d’euros s’han
estalviat en treballadors, en professionals. Això no és eficiència,
això és no fer la feina que has de fer i hi ha hagut desviació
pressupostària. Per tant, això tampoc no ho arregla.



614 SALUT / Núm. 43 / 3 d'abril del 2013 

 

Però la qüestió és una altra. És curiós que vostè digui com
un raonament a favor que així s’han posat d’acord totes les
comunitats autònomes, i, per què no adapta el mateix per a la
targeta sanitària que som l’única que pagam una taxa? Vull dir,
la unitat de mercat la utilitzen com volen. 

El problema d’aquestes decisions, i li ho torn a dir perquè no
sé si s’ha llegit l’ordre, és que allò que volen, l’objectiu és
racionalitzar l’ús del transport sanitari no urgent. Doncs, posin
uns criteris perquè els facultatius sàpiguen quan ho han de
prescriure o no. Però si hi ha una prescripció no li afegeixin un
copagament, no se'n van a fer una volta, se’n van a rebre una
atenció sanitària. Per tant, no posin copagament a aquestes
persones, perquè el greu de tot això és que aquells que
necessiten normalment aquestes prestacions són persones
majors, són persones malaltes i són persones amb economies
febles. Si vostè cobràs una pensió de 700 euros i hagués de dir,
aquest medicament que em recepta el metge ara no hi entra i he
de pagar 10 euros, he de pagar el 10% dels meus set o vuit
medicaments que he de prendre cada mes, que no som jo que ho
decideix, algú m’ho aconsella. Comenci a sumar i veurà vostè
com un 10% de la seva pensió se’n va, per a aquesta persona
són molts de doblers, per a vostè o per a mi probablement no. 

I conseqüències en salut, el 17% de pensionistes ja no retiren
tots els seus medicaments, diuen aquest no el recolliré perquè
val molts de doblers. I encara vostès ni els tornen els doblers
quan toca, i podríem impedir amb un programa en la recepta
electrònica que no els cobrassin el màxim, però no, prefereixen
cobrar i quedar-se aquests doblers. Ja veurem si els tornen.

El que és important és que entre la gent que està exempta
d’aquest copagament no figura cap dels colAlectius que ha dit la
Sra. Santiago, cap ni un, exclouen les persones que diu com a
norma general el reial decret llei, però no són aquests colAlectius
de persones amb malalties cròniques. El problema, jo li ho torn
a dir, no és si l’aportació és reduïda o no, és un tema de
concepte, si la salut és un dret del ciutadà, això no s’ha de
pagar. A més, vostès, que segueixen ulls clucs el que diu
Alemanya, Alemanya acaba de retirar els copagaments, fa un
parell de mesos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... els acaba de retirar. Per tant, no sé, la seva líder espiritual,
econòmica i financera, la Sra. Merkel, retira el copagament, i
vostès prefereixen cobrar. 

Ja els dic, l’objectiu no és racionalitzar, ho diu perfectament
l’ordre, és no gastar doblers, evitar despesa, i qui ho necessiti
per prescripció facultativa, que pagui. 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
RGE núm. 7460/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8311/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a complement de
pensió dels jubilats de l'ib-salut afectats per la disposició
addicional dissetena del Reial Decret Llei 16/2012.

Per defensar la Proposició RGE núm. 8311/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a complement de pensió dels
jubilats de l’ib-salut afectats per la disposició addicional
dissetena del Reial Decret Llei 16/12, intervé el Sr. Thomàs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sra. Presidenta, estam davant un fet que és un exemple
més de la política del Partit Popular, es va fer tota una sèrie de
normativa que permetia un complement de jubilació als
pensionistes de l’ib-salut i que a través de les seves normes el
Partit Popular es va dedicar que aquests senyors no poguessin
cobrar aquest complement de pensió. És veritat que surt en el
Reial Decret Llei 16 i és veritat que en el seu pla econòmic
financer de reequilibri, a la pàgina 30, tenien un punt molt clar
de suspensión del acuerdo de acción social relativo al
complemento de pensión y jubilación.

Deim això perquè evidentment es va crear un problema a la
nostra comunitat autònoma que va generar la presentació
d’aquesta PNL a finals d’octubre per un problema que va crear
el Partit Popular. El Partit Popular es va veure en l’obligació,
per la pressió, de solucionar aquest problema i, per tant, és un
problema que ara està resolt. O sigui, destacar un problema que
crea el Partit Popular, que primer crea un incendi i després es
dedica a fer de bomber. 

Per tant, nosaltres, com que està solucionat, retiram aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

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