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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Eulària Llufriu substitueix Assumpció Pons Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 94 i
99/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 94/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a salut pública per a tots
i totes.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 94/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a salut pública per a tots i
totes, intervé la diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, i una vegada
més avui duim, el Grup Parlamentari MÉS, una proposició no
de llei relativa a aquest decret deshumanitzat que és el Reial
Decret Llei 16/2012, que limita la sanitat pública normalitzada
a moltes persones, entre elles els estrangers no registrats ni
autoritzats. 

Nosaltres vàrem fer aquesta proposició no de llei a principis
d’aquest any, de l’any 2013, el gener, quan vàrem conèixer la
interlocutòria del Tribunal Constitucional que donava la raó al
Govern basc en diverses coses: que era competent en temes de
regular quines són les persones que tenen accés a la sanitat
pública del Govern basc, i després que tenien dret, almanco de
forma en aquells moments cautelars, a no retirar la targeta
sanitària al colAlectiu de persones afectades per aquest Reial
Decret Llei 16/2012. 

Nosaltres pensam que almanco hi ha dues variables que
coincideixen, una que coincideix, l’altra ho veurem avui en
aquest debat, si hi ha coincidència o no, amb els postulats
d’aquesta interlocutòria del Tribunal Constitucional. Hi ha dues
variables que són importants per entendre aquesta interlocutòria;
una diu que el Govern basc té competències en el tema sanitari
i que té un estatut que li permet publicar un decret en el qual
determini que tots els ciutadans de la comunitat autònoma, en
aquest cas del País Basc, podran accedir a la sanitat pública en
les condicions que vulgui el Govern basc; i, l’altra, la voluntat
política que cap ciutadà no sigui exclòs de la sanitat pública.

La primera, la tenim. Tenim un estatut que estableix en el
seu punt 25, en el seu article 25, que la sanitat pública a la
nostra comunitat autònoma és de caràcter universal, i fins ara no
tenim la voluntat del Govern que la targeta sanitària sigui per a
tot el conjunt de ciutadans de la nostra comunitat autònoma. Per
tant pensam que s’ha de dur a debat a aquest parlamenta una

vegada coneguts els arguments del Tribunal Constitucional,
aquest debat. 

Jo, per evitar que ens tractin de demagogs a l’oposició, en
aquest cas al Grup Parlamentari MÉS, el que faré serà fer
lectura de la interlocutòria del Tribunal Constitucional en els
punts que es refereixen a aquest accés universal i necessari per
al conjunt de ciutadans de la comunitat autònoma basca, i diu
així..., començaré per la pàgina 2 i diu que el Govern basc i el
Govern de l’Estat espanyol tenen en aquest moment un conflicte
i diu que el Govern basc planteja un decret o aprova un decret
i que el Govern espanyol, el Govern de l’Estat espanyol el du al
Tribunal Constitucional, i diu així: “Plantea el conflicto de
competencias el Gobierno vasco e inicia su argumentación
recordando la consolidada doctrina constitucional relativa a
la posibilidad de levantamiento anticipado de la suspensión de
una norma impugnada”.

El que demana el Govern basc és que mentre no es resolgui
aquest contenciós que planteja el Govern de l’Estat, el Govern
de l’Estat faci una suspensió de la norma impugnada. “Así
sostiene el escrito -del Govern basc- alegaciones que frente al
interés general configurado por el beneficio económico
asociado al ahorro vinculado a las medidas adoptadas por el
Estado al definir el ámbito de los beneficios del sistema
público de salud, se encuentra el interés público de preservar
el derecho de salud consagrado en el artículo 43, el derecho a
la salud, como el deber de los poderes públicos de organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y los servicios sanitarios”. Això argumenta el
Govern basc, el títol 43 de la Constitució Espanyola. “La
protección de la salud es una tarea que un estado social de
derecho no puede descuidar por su ligazón con los derechos
humanos a la vida y a la integridad física”; això manté el
Govern basc.

Y després passa als arguments particulars; parla..., dels
arguments generals als arguments particulars, i en els arguments
particulars diu que retirar la targeta sanitària a aquest colAlectiu
de persones diu la interlocutòria del Tribunal Constitucional:
“Respecto a este colectivo los argumentos del Gobierno vasco
giran en torno al hecho de que la situación económica del
mismo -referint-se al colAlectiu d’immigrants- en general
precaria, y el hecho de que este colectivo sea particularmente
afectado por patologías infecciosas -i n’assenyala tota una
sèrie- supone que el tiempo de quedar desasistido el colectivo
por no poder costear el acceso a la salud se degeneraría un
riesgo de contagio para el resto de la población produciéndose
una amenaza de deterioro de la salud comunitaria y una falta
de control sanitario que generará un problema en la salud
pública”. 

Fins aquí els arguments polítics i els arguments humanitaris,
els arguments de sentit comú, del Govern del País Basc. Els
arguments de la Abogacía del Estado: “Describe el actual
contexto de crisis económica y la importancia del gasto
sanitario en las medidas de control del déficit público”, l’Estat.
“Las consecuencias que la entrada en vigor de los preceptos
autonómicos tendría para la seguridad jurídica referida a este
caso a la uniformidad de las condiciones de acceso al Sistema
Nacional de Salud, el bloqueo de la competencia estatal que
supone la entrada en vigor de la normativa autonómica y el



SALUT / Núm. 44 / 10 d'abril del 2013 619

 

grave quebranto de la estabilidad financiera del país”, això són
els arguments de l’Estat davant els arguments del govern basc.

És curiós que un dels arguments presentats per l’Estat sigui
el tema econòmic quan precisament la comunitat autònoma
basca és una de les comunitats que ha complit el dèficit, tot i
que tenguin targeta sanitària tots els ciutadans d’aquella
comunitat autònoma. Una de les que no ha complit el dèficit és
la comunitat balear, que ha retirat targetes sanitàries. Per tant
sembla que el compliment del dèficit amb el fet de donar targeta
sanitària al conjunt de la població no és una regla de tres clara.

I el mateix Tribunal Constitucional diu que efectivament en
situacions d’urgència, d’embaràs, part i postpart i en casos de
menors d’edat aquesta targeta sanitària no s’ha retirada.

El que és important, perquè no sé com vaig de temps, però
el que és important tal vegada sigui tota la valoració que fa el
Tribunal Constitucional. Diu que això no és un problema de
competències, per tant no és si, la competència sanitària, la té
l’Estat o la té el País Basc, simplement és un problema
d’interpretació d’aquesta competència sanitària, perquè no dubta
en cap moment la interlocutòria que la competència és del
Govern del País Basc, i diu: “Para que este tribunal valore los
intereses vinculados a la garantía del derecho a la salud es
preciso acudir a lo dispuesto en el artículo 43 de la
Constitución Española en relación con el deber de todos los
poderes públicos de garantizar a todos los ciudadanos el
derecho a la protección a la salud, cuya tutela corresponde y
ha de ser articulada a través de medidas preventivas y de
prestaciones y servicios sanitarios. Si además del mandato
constitucional se tiene en cuenta, como ya lo ha hecho este
tribunal, la vinculación entre el principio rector del artículo 43
y el artículo 15 de la Constitución Española, que recoge el
derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral
en el sentido de lo reconocido por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, -conclou- aprecia el Tribunal
Constitucional que el derecho a la salud y el derecho a la
integridad física de las personas afectadas por las medidas
impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para
la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia
singular en el marco constitucional que no puede verse
desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro
económico que no ha podido ser concretado”, que a més una de
les coses que el Tribunal Constitucional assenyala al tribunal de
l’Estat és que no és capaç de concretar l’estalvi que suposaria
per a aquesta comunitat autònoma, i se suposa que per a cap,
retirar la targeta sanitària a un colAlectiu d’immigrants.
“Entendemos que se justifica el levantamiento de la
suspensión”.

Això ho diu el Tribunal Constitucional, això ja no ho deim
l’oposició, això ho diu el Tribunal Constitucional. Davant
aquests arguments del Tribunal Constitucional, que el dret a la
vida, a la integritat física, a la integritat moral, a la sanitat
pública, està per damunt de valors economicistes, nosaltres
demanam que el Parlament es posicioni, faci veure al Govern de
les Illes Balears que s’ha equivocat, que doni la targeta sanitària
a totes aquelles persones que la tenien abans de posar-se en
vigor aquest decret, que a més a més és amb caràcter retroactiu,
i vostès, que hi ha juristes en aquesta sala, saben que no es pot
aplicar amb caràcter retroactiu una llei que perjudica els
ciutadans -aquí encara podria ser qüestionable si un immigrant
venia a partir del setembre del 2012, però si la tenia abans
s’aplica amb caràcter retroactiu una llei que perjudica un
ciutadà-, i que torni la targeta sanitària, que torni la targeta
sanitària pel bé particular d’aquestes persones i pel bé de la
sanitat pública del conjunt de la població.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam parlant d’un dels aspectes
que afecten el Reial Decret Llei 16/2012, que permet una
limitació en l’accés a la sanitat pública d’aquelles persones
estrangeres que no estiguin registrades ni autoritzades com a
residents al nostre país.

Evidentment, com deia la Sra. Santiago, no podem parlar
d’altra cosa que aquesta interlocutòria del Tribunal
Constitucional, perquè entre altres coses se suposa i és una veu
autoritzada, i és molt interessant llegir-la perquè deixa ben palès
que l’interès general configurat per un benefici econòmic, que
clarament el Govern diu que està associat a un estalvi, idò és un
punt de vista però que no és el més important. 

Un aspecte de la interlocutòria que crec que la Sra. Santiago
no ha esmentat és que la interlocutòria tot el temps dóna la raó
que aquest reial decret el que fa és redefinir el Sistema Nacional
de Salut, perquè diu que tot això és per redefinir l’àmbit de qui
és beneficiari o no del sistema públic de salut. Per tant queda
ben clar per al Tribunal Constitucional que aquest reial decret
el que fa és canviar, modificar el Sistema Nacional de Salut. 

És veritat que diu que l’interès públic ha de preservar el dret
a la salut dels ciutadans, com diu l’article 43 de la Constitució,
i remarcar que la universalització de l’assistència sanitària és un
dret a la protecció de la salut i que està vinculada a la garantia
de la dignitat d’una personal, i evidentment estableix un àmbit
de dret individual del ciutadà que a més remarca que llevar
aquest dret d’assistència sanitària pot suposar per a aquest
individu o aquesta personal un mal que pot arribar fins i tot a ser
irreparable, i evidentment es parla d’aquelles situacions
vinculades a malalties infeccioses, transmissibles, que a més
d’ocasionar un presumpte dany individual també poden causar
un mal a nivell comunitari de la població per manca de control
de salut pública.
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I com deia la Sra. Santiago remarca molt i pondera molt les
dues vessants: per una banda, la posició del Partit Popular, del
govern del Partit Popular, que posa la seva argumentació a
obtenir un benefici econòmic associat a estalvi a l’hora de
redefinir l’àmbit de qui és o no és beneficiari del Sistema
Nacional de Salut, i com ha dit la Sra. Santiago remarca
clarament, primer, que aquest estalvi econòmic no està
quantificat, perquè no se sap a quantes persones afecta ni de
quina manera, i recrimina a l’Estat que sigui incapaç d’alAlegar
un objectiu, un motiu, i no sigui capaç ni de quantificar-ho. Per
tant diu que la ponderació s’ha de fer posant com un argument
més fort, més important, l’interès general de preservar el dret a
la salut que consagra la nostra constitució, i aquesta garantia del
dret a la salut, i, ho torn a dir, ho vincula tant a nivell individual
com a nivell colAlectiu pel mal que fa a nivell de salut pública.

I crec que la conclusió és molt forta i rotunda en el sentit de
dir que és evident que els interessos generals i públics vinculats
a promoció i a garantia de dret a la salut estan directament
associats a una defensa dels drets constitucionals, que són
particularment sensibles. Per tant hi ha una declaració molt clara
del Tribunal Constitucional, una que diu que el bé individual i
colAlectiu de la garantia del dret a la salut està per damunt d’un
presumpte benefici econòmic associat a l’estalvi. 

I també fa referència la Sra. Santiago a la seva proposició no
de llei que és molt trist que així com hi va haver cinc comunitats
autònomes que es varen oposar a aquesta normativa, la
comunitat autònoma de les Illes Balears, representada pel
govern del Partit Popular, va callar, va acotar el cap i no va ser
capaç ni de defensar el que diu la nostra principal norma, que és
una norma bàsica, que és l’Estatut d’Autonomia, que en el seu
article 25.1 diu que es garanteix el dret a la prevenció i a la
protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal, és a dir, el Tribunal Constitucional diu el que
diu el nostre article de l’Estatut d’Autonomia, i aquí no vàrem
tenir un govern que fos capaç de defensar les seves
competències pròpies.

L’escenari és que des de dia 1 de setembre s’han anat
retirant targetes sanitàries, que hi ha moltes persones que estan
desateses, ja ho sabem, i també és la voluntat d’aquest govern.
Tenc aquí damunt la taula 77 preguntes per escrit formulades
dia 25 de setembre de l’any passat que no han tengut el vistiplau
ni les respostes de la Conselleria de Salut. Sra. Presidenta, que
vostè també forma part de l’estructura del Parlament, 77
preguntes que no han estat contestades, cap ni una, i fan
referència precisament a aquest tema de l’assistència sanitària.
Aquest govern va posar damunt la taula un protocol d’actuació
que anat incomplint repetidament, que no compleix actualment
ni els mínims que es varen marcar en la seva norma, que això és
la realitat de cada dia, que ja han arribat fins i tot a exposar al
president en persona determinades ONG, perquè com a mínim
a aquest diputat l’estructura del Govern l’ignora, i que la realitat
és que això va promoure, com ja hem pogut debatre, un ampli
moviment d’objecció de consciència entre els professionals
sanitaris; que és una norma que té en contra totes les
organitzacions professionals, i estam parlant de metges o
d’infermeria, de societats científiques, de sindicats i, com he dit,
fins i tot de cinc comunitats autònomes.

La realitat és que els professionals sanitaris fan el que
poden, perquè els professionals tenen molt clar que atenen
persones amb problemes de salut i no atenen assegurats o
beneficiaris. Per tant nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei que diu el que diu el Tribunal
Constitucional: que hi ha un dret a la salut, que hi ha una
garantia de dret a la salut, que té una vessant individual i
colAlectiva, comunitària, i que està per damunt d’un presumpte
estalvi econòmic que fins i tot l’Estat ha estat incapaç de
quantificar.

La segona part, que demana la restitució de les targetes,
simplement vull comentar que les preguntes amb relació a
quantes targetes han estat retirades, fent el que normalment fa
la Conselleria de Salut tampoc no han estat contestades. Per tant
nosaltres donarem el suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Francisco Mercadal per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Veim la proposició no de llei que presenta el
Grup MÉS, que es basa fonamentalment en una interlocutòria
que va emetre el mes de desembre el Tribunal Constitucional
per mor d’un recurs que va presentar l’Advocacia de l’Estat,
com es diu al cos de l’escrit. Per tant, en primer lloc, he de dir
que s’ha admès el recurs de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional, perquè si hi ha una interlocutòria vol dir que
s’ha admès el recurs, això en primer lloc.

Però que és una interlocutòria, què és una interlocutòria?
Perquè aquí estam parlant o es fa referència a una interlocutòria
com si es tractàs d’una sentència, i una interlocutòria en cap cas
no és una sentència. Una interlocutòria és una resolució judicial
que resol sobre una petició de les parts, però en cap cas no és
una sentència per la qual es pronuncia el Tribunal
Constitucional. Per tant, els efectes de la interlocutòria són
únicament provisionals, parcials, fins que no hi ha una sentència
definitiva del Tribunal Constitucional. I per tant, allò que es
coneix jurídicament com a força de cosa jutjada no la té una
interlocutòria, just la té una sentència. El que passa és que
l’Advocacia de l’Estat en el seu escrit demana la suspensió de
l’aplicació de la normativa del País Basc i el que fa el Tribunal
Constitucional és emetre una interlocutòria, on fa una
justificació, hi ha uns fonaments i altres coses, però que no
accepta aquesta solAlicitud, però no és una sentència. Per tant,
tampoc no considera aquesta interlocutòria inconstitucional el
reial decret de reforma que es va aprovar en el Congrés dels
Diputats. 
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Això en primer lloc per centrar un poquet el debat. Aquí ja
podríem concloure la nostra intervenció, és a dir, estan basant
tota una argumentació per defensar uns arguments en una
interlocutòria que no té -repetesc- força de cosa jutjada. És una
tècnica jurídica, evidentment no tothom ha d’entendre quins són
els procediments que se segueixen dins l’àmbit jurídic, però sí
que demanaríem una miqueta de cura i de rigor a l’hora de
plantejar els temes.

Però entrant ja un poc en el fons de l’assumpte i per centrar
l’objecte del debat, cal dir en primer lloc que el Govern no ha
retirat l’assistència sanitària a ningú. Això en primer lloc. No
hem de confondre sota cap concepte el dret de l’atenció
sanitària amb el dret a la targeta sanitària, que és el que parlam.
Molt lluny de disminuir la cobertura, el que ha fet el Govern
amb aquesta reforma és ampliar-la a determinats colAlectius que
fins ara no hi tenien dret. Estaria bé que no confonguéssim el
marc legal per regular el dret a ser assegurat. No és una qüestió
d’economia, no és una qüestió d’ajustament. El que no podem
és mirar-nos Europa per allò que interessa i per allò que no
interessa no val Europa. Es tracta de complir ni més ni manco
que amb la normativa europea i amb les conclusions del
Tribunal de Comptes. Qüestions que per altra banda no es varen
fer durant l’etapa del govern socialista i per això no ens sorprèn
gens que li donin suport des del Grup Socialista, avesats al
descontrol.

El que fa aquesta norma és posar ordre sobre una situació
que no estava adequadament regulada i que ens situa al mateix
nivell que la resta dels països d’Europa, perquè a cap altre país
de la Unió Europea es dóna cobertura sanitària a persones d’una
altra nacionalitat simplement amb l’empadronament. Cal
recordar també que l’obligació de facturar l’assistència sanitària
a les persones no assegurades es contemplava ja a la Llei
general de sanitat de l’any 1986, ni més ni manco que fa ja 27
anys, així que no és nou, gairebé fa 30 anys que ja es va
contemplar. Amb les mateixes garanties que tenim els espanyols
és com s’aplicarà el procediment per als ciutadans d’altres
nacionalitats que obtenguin la condició d’assegurats. Els parlam
d’aplicació efectiva de les normes europeus, els convenis
bilaterals o les exigències d’estrangeria que es requereixin
segons cada cas.

Amb aquesta mesura el que es fa és equiparar el nostre país
a països del nostre entorn i evitar determinats abusos que es
venien produint en el nostre sistema de salut. I és que tal com va
posar de manifest el Tribunal de Comptes -repetesc- el sistema
sanitari espanyol estava assumint indegudament, amb càrrec als
nostres pressuposts, l’assistència sanitària de persones que ja
tenien cobertura, bé per la seguretat social del seu país de
procedència, bé per assegurances privades, particulars, o del
viatge que contractaven quan venien com a turistes per exemple
a la nostra comunitat autònoma.

Aquesta manca de control, aquest total -diríem- descontrol
va provocar per exemple que al nostre país s’hagi deixat una
factura, tan sols l’any 2009, de 1.000 milions d’euros a altres
països per a l’assistència sanitària de més de 700.000 ciutadans,
ciutadans que vénen, s’operen a Espanya, tornen als seus països
d’origen i nosaltres paga que paga, i això no és el pitjor, sinó
que assumim futures despeses ocasionades per la targeta
sanitària que s’atorga a aquests ciutadans; un cúmul de
despropòsits dels governs socialistes, els que ara donen suport

a aquesta proposició no de llei, és a dir, persisteixen en l’error
i els que pagam som tots els ciutadans.

Una vegada més voldria demanar, on queda la
responsabilitat política d’aquestes irresponsabilitats? Ja és ben
hora que es comencin a exigir responsabilitats per la manca de
cura amb els doblers públics, però no responsabilitats polítiques,
responsabilitats reals. Els ciutadans pagam els nostres imposts
per errades del passat i els responsables de la despesa
incontrolada i de la manca de control, cap tipus de
responsabilitat. Això, a mi personalment, sí que em sembla una
total injustícia.

La discriminació per als espanyols és evident. Aconseguir
la gratuïtat sanitària per part d’un anglès, un alemany, un
portuguès o un francès i evitar pagar en el seu país no pareix
molt difícil. Nosaltres no som els pagadors de la sanitat europea,
ho hem estat. Però no volem continuar sent-ho més, sobretot
quan s’està demanant als ciutadans esforços extraordinaris per
cobrir la manca de control de governs anteriors. No s’entén que
siguem estrictes amb l’assistència sanitària dels nostres
conciutadans i que tinguem aquestes alegries amb ciutadans
estrangers, sent els seus països els que ho han d’assumir.

Però per si això no fos suficient, una altra mostra de la mala,
nefasta i irresponsable gestió i de la necessitat de reforçar el
sistema, va quedar negre damunt blanc, quan es varen creuar les
dades de les targetes sanitàries amb informació d’altres
ministeris, donant el següents resultats: 800.000 titulars que
constaven com a beneficiaries d’altres persones, quan en realitat
estaven donats d’alta a la Seguretat Social i haurien de ser
titulars; d’aquestes 800.000 persones, 200.000 persones
figuraven com a beneficiaris d’un pensionista, a pesar d’estar en
actiu. Per tant, han accedit a medicaments sense aportar el 40%
que els pertocava. Es van detectar, a més, 150.000 targetes
sanitàries de persones que havien mort, que això sí que ja és de
nota; i també 552.000 targetes sanitàries de persones que es
varen considerar sense recursos i que després creuant les dades
d’altres ministeris, varen resultar que sí, que sí tenien recursos.
És a dir, tot junt un festival del descontrol absolut i mentre tant,
veim la Sra. Pajín que passeja per Nova York, a la seva oficina,
però no assumeixen cap tipus de responsabilitat; la Sra. Jiménez
també molt bé, però cap tipus de responsabilitat. Totes aquestes
dades obtingudes -repetesc- pel Tribunal de Comptes ens han
duit a exigir un canvi urgent en el sistema de concessió de la
targeta sanitària. 

Els ciutadans exigeixen amb molta raó una gestió seriosa i
rigorosa i, per tant, s’estan fent les reformes necessàries. Les
persones que tenguin la condició d’assegurat o beneficiaris
disposaran de la targeta sanitària individual que els donarà accés
al sistema nacional de salut. Quant a les persones estrangeres no
enregistrades, ni autoritzades com a residents a Espanya, el
servei de salut els ofereix assistència sanitària en els següents
casos: assistència urgent per malaltia o accident, assistència per
a embaràs, part i post-part; assistència a menors de 18 anys,
assistència sanitària i a supòsits de sanitat pública, com per
exemple tuberculosi, VIH i la Sida, així com trastorns mentals
greus; assistència per a persones solAlicitants de protecció
internacional i víctimes de tràfic de persones amb permanència
autoritzada a Espanya.
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Per tant, nosaltres, Sra. Santiago, no donarem suport a la
seva proposició no e llei. Primer perquè es basa com hem dit en
una interlocutòria que no té força de cosa jutjada i fa tota una
argumentació basada en una interlocutòria del Tribunal
Constitucional i perquè precisament pensam que s’està fent el
que toca, aplicar la normativa vigent, posant cura i seny en els
serveis públics de com s’empren els recursos públics.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies al grup parlamentari
pel seu suport. Efectivament, com diu vostè, estam davant d’una
redefinició d’un model sanitari, hem tengut ocasió per
comentar-ho. De fet, és un dels arguments que plantegen els
advocats de l’Estat i ho assenyala així la mateixa interlocutòria
del Tribunal Constitucional, cosa que fins ara han negat
membres del Partit Popular, parlamentaris del Partit Popular,
que deien que no, que no hi havia cap canvi. I aquí ho diu molt
clar, el recurrente, per tant, el Govern de l’Estat, “vendría dada
básicamente porque modifica la condición de beneficiario de
la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos prevista
por la norma estatal”. És a dir, el mateix estat ha de justificar
per fer front al recurs que li posa el País Basc, que està
modificant la sanitat pública, que és un dels arguments que
utilitzen i efectivament, no ha pogut concretar el requeriment.

Al portaveu del Partit Popular, donar-li les gràcies per la
seva explicació teòrica. Li puc garantir que el Grup
Parlamentari MÉS diferencia una interlocutòria d’una sentència,
perquè si això fos una sentència no en parlaríem aquí. El
Govern l’hauria hagut de complir. I com que és una
interlocutòria té un component preventiu i pot tenir un
component polític. I de fet vostè, a la seva exposició ni un
argument de la interlocutòria no ha estat capaç de mencionar
perquè no el pot rebatre.

M’ha parlat del turisme sanitari alemany, francès, suec o
italià, quan jo li estic parlant de persones que no tenen
l’autorització administrativa de ciutadans que conviuen aquí, de
ciutadans que tal vegada cuiden les nostres persones majors o
que fan altres tipus de feina sense assegurar per a persones i per
a empreses, per a persones i per a empreses, perquè un no
s’autoassegura, per a persones i per a empreses de la nostra
comunitat autònoma, segurament amb passaport de l’Estat
espanyol, i vostè em parla d’alemanys. 

Vostè m’està dient que és possible una modificació de tot un
model sanitari perquè hi ha 800.000 persones que s’han
aprofitat d’aquest model sanitari i com que hi ha 800.000
persones que s’han aprofitat d’aquest model sanitari, canvien el
model sanitari a 40 milions d’espanyols. Lluitin contra aquests
800.000, apliquin mesures administratives, hi ha inspectors,
actuïn d’ofici contra aquestes 800.000 persones. Com que aquí
hi ha un problema, ho canviam tot. A 40 milions de persones els
canviam el model sanitari. Això és allò que m’acaba de dir,
justifica el canvi de model sanitari. No parli d’Alemanya, no
parli del turisme de salut. Això és un problema de gestió i vostès
canvien tot el model sanitari.

Aquesta interlocutòria té efectes, clar que té efectes. En el
País Basc tots els ciutadans tenen targeta sanitària i aquí no en
tenim. Aquest és un dels efectes d'aquesta interlocutòria que
vostè no vol reconèixer, que no vol reconèixer, com que no és
una sentència..., com si fos paper banyat. Idò l’ha perduda, el
Partit Popular ha perdut, el Govern del Partit Popular ha perdut
davant el Tribunal Constitucional. Clar que no és una sentència,
si fos una sentència estaríem obligats a donar la targeta sanitària
una altra vegada a tots, no estaríem parlant en el Parlament. És
una interlocutòria que dóna arguments i vostè no n’ha pogut
rebatre cap.

I confonen contínuament la població amb el tema del
turisme sanitari, que si un alemany ve aquí a canviar-se la
pròtesis de maluc. Idò facin-la pagar a la Sra. Merkel, jo estaria
encantada, facin-la-hi pagar. Però no parlam d’aquests
ciutadans, aquesta interlocutòria no parla d’aquests ciutadans.
Aquí es parla de persones que tal vegada duen cinc o sis anys
convivint amb nosaltres, que han tengut residència en aquesta
comunitat autònoma, que han afavorit el creixement de la
riquesa d’aquesta comunitat autònoma, que han quedat sense
feina, que han perdut el permís de residència i que nosaltres ara
els deim que no tenen dret a una assistència sanitària
normalitzada. Fins que ens han servit bé com a mà d’obra han
estat benvinguts i que ara que no els podem utilitzar com a mà
d’obra, no tenen dret a l’assistència sanitària. Això és el que
deim a aquest colAlectiu de persones. I vostès se’n diuen
cristians!, i vostès en els seus estatuts del Partit Popular diuen
la paraula cristians. “Dar de comer al hambriento y dar de
beber al sediento”. Estic absolutament convençuda que Jesús
hauria dit: “dar sanidad al enfermo”.

Vostès perjudiquen de forma políticament voluntària
persones que estan malaltes, que poden estar malaltes. I no
tenen cap argument i avui ho han demostrat, no tenen cap
argument, ens han de parlar dels alemanys i dels francesos per
justificar que ciutadans que conviuen amb nosaltres no tenguin
assistència sanitària. Aquests són els seus arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 94/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 94/13.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 99/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la
prestació en productes dietètics.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 99/13 del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la
prestació en productes dietètics intervé el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com hem comentat ara fa un
moment, el Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents, el
Partit Popular el que fa és modificar el nostre sistema sanitari,
canviar el concepte de dret a atenció sanitària a un concepte que
només està lligat a la condició d’assegurat o beneficiari, que
introdueix copagaments, que redueix la cartera de serveis i
produeix una pèrdua de qualitat assistencial.

Aquest reial decret llei modifica entre altres coses el que es
denomina la cartera bàsica de serveis assistencial i aquesta
cartera comuna la divideix en tres i una d’elles és la cartera
comuna suplementària i aquí s’inclouen aquelles prestacions, la
provisió de les quals es fa a nivell ambulatori i les posen
subjectes a una aportació de l’usuari. Estam parlant de prestació
farmacèutica, ortoprotètica, dietètica i de transport sanitari no
urgent. 

Avui parlarem del copagament de productes dietètics,
s’entén que és dispensar tractaments dietètics a persones que
pateixen determinats trastorns metabòlics, congènits i persones
que necessiten nutrició enteral domiciliària, perquè puguin tenir
cobertes les seves necessitats nutricionals. Per tant, s’estableix
un copagament per a aquestes persones i aquests tractaments. Hi
ha dues normes, una de 2010 que és on es fixaven els imports
màxims de finançament i els criteris d’inclusió dels productes,
i una ordre que ens serveix per calcular l’import de la
facturació.

Crec que és important, abans que els diputats puguin emetre
un vot, saber què es pretén amb aquest copagament, perquè és
molt important saber a qui volem aplicar aquest copagament.
Aquest copagament es vol introduir a aquelles persones que
pateixen trastorns metabòlics congènits i persones que
necessiten nutrició enteral domiciliària. És a dir, dos grups de
població que no poden cobrir les seves necessitats nutricionals
per una situació clínica o per una situació congènita. Hem de
tenir molt clar a qui volen aplicar aquests copagaments. 

I amb quin objectiu? L’ordre ho diu molt clar, tornam estar
en el tema autonòmic. L’objectiu d’aquesta ordre és obtenir,
literalment, obtenir un estalvi de 15,4 milions d’euros a les
comunitats autònomes. Clar, està mal redactat, perquè no es
tracta d’obtenir un estalvi, es tracta que paguin les persones que
estan afectades d’aquests trastorns metabòlics o d’aquesta
situació clínica. Per tant, en lloc de mirar cap als ciutadans i les
seves necessitats en salut, el que es fa és mirar cap el benefici de
l’administració.

Evidentment nosaltres no ens oposam que es racionalitzi a
qui s’ha de donar, qui és que en té necessitat o que hi hagi una
adequació a la prescripció. Aquest és un tema en el qual podem
estar absolutament d’acord. Ara això no vol dir que s’hagi de
pagar, que és el que vol fer el Partit Popular amb aquestes
persones malaltes. Per tant, el que es pretén és sancionar
aquelles persones que per desgràcia tenen una malaltia
congènita de tipus metabòlic o persones que estan en una
determinada situació clínica.

I tornam a la mateixa argumentació, l’objectiu és no gastar
en salut, disminuïm activitat i modificam cartera de serveis i
introduïm copagaments. I si queda clar quin objectiu pretén
aquesta norma que diuen els papers del ministeri hem de tenir
molt que les persones que necessiten nutrició enteral
domiciliària són persones que no són capaces d’ingerir
quantitats adequades de nutrients, és a dir, no és que siguin
persones que diguin ara em prendré això o no m’ho prendré, és
que físicament són incapaces d’ingerir quantitats adequades de
nutrients perquè tenen una alteració, bàsicament, del tracte
gastrointestinal. 

Són persones, ja que supòs que vostès no saben tècnicament
del que es parla, són persones, moltes d’elles, que duen una
sonda, és l’administració de l’alimentació per sonda, ja sigui pel
nas o ja sigui directament als budells. Parlam de gent molt
diversa, que té càncer de laringe, d’esòfag, d’estómac, persones
amb malalties neurològiques, persones que tenen problemes
digestius importants, nins que tenen alAlèrgia a les proteïnes de
la vedella, persones amb desnutrició severa. I després hi ha
l’altre grup, persones que tenen un trastorn metabòlic congènit,
que vostès les culpen per fets dels quals no tenen cap culpa, són
persones que necessiten aminoàcids per sobreviure, per poder
viure. Són persones, altres, que els han de treure determinats
components de l’alimentació perquè no tenen el mecanisme per
regular, són persones que necessiten proteïnes, lípids, hidrats de
carboni. Són persones amb problemes congènits o són persones
que estan malaltes en situacions molt complicades.

Això és important, crec jo personalment, que vostès ho
tenguin ben present. Els puc assegurar que no són persones que
prenguin aquestes medicacions, nutrició enteral, per gust, ja els
agradaria a totes elles no haver d’estar pendents d’aquests
medicaments o productes. 

I un altre gran grup, després se’n van a fer fotos amb la
princesa, a fòrums sobre malalties rares, són persones que tenen
malalties rares, que per definició són malalties cròniques,
moltes invalidants, que el 85% necessiten un tractament de per
vida, tractament que ja té un alt impacte en les economies
familiars, i vostès, per si no fos suficient, a més els volen posar
un copagament quan són malalties, moltes d'elles on hi ha
productes sanitaris o medicaments que ja no estan ni cobert amb
finançament públic. Són persones amb discapacitat moltes
d’elles i persones que tenen una mala qualitat de vida i ara
vostès encara la volen empitjorar.
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Per tant aquest reial decret que introdueix copagaments, i ara
parlam d’un copagament molt més injust perquè aquest, ja no és
que afecti persones malaltes, és que afecta persones amb
malalties cròniques; amb malalties congènites, que no han fet
res aquestes persones, no se’ls pot dir que en tenen part de
culpa, o són persones que estan en situacions clíniques
derivades de malalties que per sobreviure necessiten aquests
productes o medicaments.

Per tant, parlam d’un colAlectiu important de persones
d’aquest país que necessiten aquests tractaments dietètics per
viure, per sobreviure i per poder viure. Per tant, com que
nosaltres estam en contra que una societat democràtica no sigui
ni capaç de ser solidària amb aquests milions de ciutadans
espanyols que estan en aquesta situació, nosaltres vàrem
presentar aquesta proposició no de llei que té dos punts: un, el
rebuig a aquest reial decret perquè imposa copagaments als
usuaris dins la cartera comuna suplementària i demanam al
Govern de les Illes Balears que faci front a aquest nou
copagament, que cerqui una solució perquè aquestes persones
que pateixen un trastorn congènit o estan en una situació de
necessitat de nutrició enteral domiciliària no hagin de pagar
aquest medicament perquè, a més, aquestes persones quan són
ingressades a un hospital, tant per una complicació del trastorn
metabòlic congènit o per una complicació , aquesta nutrició
enteral la reben dins els hospitals sense haver de fer cap
copagament. Per tant, per aquests motius hem presentat aquesta
proposició no de llei.

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, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que el nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. És una proposició no de llei
relativa a aquest Reial Decret Llei 16/2012 que ja hem debatut
en moltes ocasions, en aquesta comissió i també en plenari, i
hem passat d’un concepte general de rebutjar aquest reial decret,
que mai no ha estat aprovat perquè sempre ha tengut els vots del
Partit Popular, a propostes o a iniciatives parlamentàries de
caràcter específic. Avui tractam aquesta del copagament per a
productes dietètics lligats a la salut, però no hem parlat del
transport sanitari no urgent, d’immigrants en situació
d’irregularitat administrativa, com ha estat l’anterior; el tema de
productes farmacèutics per als pensionistes, que ha suposat
també un canvi de model; el concepte d’assegurat front el
concepte de ciutadà. Vull dir, que han estat diverses les
iniciatives en aquest sentit per poder millorar aquest reial decret.

El Grup Parlamentari Popular cada vegada que hem debatut
aquest tema s’ha oposat a qualsevol proposta de modificació
argumentant cada vegada que hi havia coses bones, i quan
concretaven les coses bones que hi havia en aquest decret
sempre ha sortit la mateixa, no n'han pogut dir cap altra, només
n'ha sortida una, que els aturats ara no estarien obligats a pagar
els productes farmacèutics, però no només eren els aturats, eren
els aturats sense subsidi. És a dir, les persones que no tenen cap
ingrés i tenen passaport espanyol, aquestes no pagaran els
productes farmacèutics. En tots els debats que hem tengut, i
n’hem tenguts molts, no han estat capaços de mencionar un altre
benefici d’aquest reial decret, l’únic benefici que han explicat,
com ha sortit també en el debat anterior, és el tema econòmic,
el control del dèficit, la necessitat del control del dèficit, que
tots estam d’acord que sí és necessari controlar el dèficit, però
en política, un tema central de la política és prioritzar i prendre
decisions, i el Govern del Partit Popular ha decidit que el dèficit
sigui més controlat a les comunitats autònomes front, per
exemple, de l’Estat, quan el dèficit i el deute és més alt el de
l’Estat que el de les comunitats autònomes.

Les comunitats autònomes són les que donen serveis
directes a les persones, són els serveis que creen cohesió
territorial, són els serveis que donen les comunitats autònomes
que lluiten contra les desigualtats, compensen desigualtats
socials, com és el tema de serveis socials, de sanitat i
d’educació. Davant això, el que ha fet el Partit Popular és
obligar les comunitats autònomes que tenguin un control del
dèficit superior al que té el mateix Estat espanyol. Això ja no ho
diu, jo aquí ja venc amb documents que estiguin lluny del que
pugui dir l’oposició dins el seu dret de discrepar de les
polítiques del Partit Popular, perquè si discrepes sembla que no
te n’assabentes, però això ho diu el BBVA, el dèficit i el deute
són superiors a l’Estat que a les comunitats autònomes, i en
canvi l’obligació és que les comunitats autònomes tenguin un
control del dèficit superior a l’Estat quan donam serveis directes
a la població, cosa que l’Estat no dóna. Per tant, aquí hi hauria
una primera decisió, vull dir, primer el dèficit per part de l’Estat
front de les comunitats autònomes, i així sanitat, educació i
serveis socials no es veurien tan afectats.

També té raó vostè que podríem intentar un procés de
racionalització abans de començar a retallar, per exemple,
inspeccionar millor els abusos, si hi ha abusos inspeccionar
millor els abusos, no protocols de derivacions, no protocols
d’assignació de la medicació, estudiem noves fórmules, revisió
de a qui arriba aquesta medicació.

Ahir escoltàvem en el plenari del Parlament el Sr. Aguiló
dient que estava en contra dels imposts que apujava, però que
als imposts se’ls havia de donar un temps per veure les bondats
d’aquests imposts. En canvi, en temes sanitaris i educatius no es
fa cap aplicació en què es pugui veure la bondat en el temps, es
retalla, s’amputa, no s’aplica cap altra medicació o cap altre
sistema on es pugui donar un temps per veure si efectivament
això es redueix; protocols nous més, més control, més
inspecció, etc., no, no, s’amputa el problema.
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Un altre dels intents, i aquí no em cansaré d’explicar-ho i
serà un dels arguments per a nosaltres fonamental, és d’on es
retalla, no es retalla d’altres sistemes que té l’Estat, que també
són molt costosos en el conjunt de l’Estat espanyol, per
exemple, tota la despesa militar, 130.000 soldats tenim, 130.000
soldats, no sé exactament per què tenim 130.000 soldats, no sé
quin criteri, quines ràtios hi ha, però el que baixa són els ràtios
de professors, baixen els ràtios sanitaris, baixen els ràtios de
serveis socials, però dels ràtios de soldats el Partit Popular no ha
baixat ni el 0,5. 860 milions d’euros costa anualment el
desplaçament de les tropes a l’exterior, 860 milions d’euros que
ni el 2012 ni el 2013 s’han reduït, 2,5 milions diaris en
desplaçaments de tropes fora. Ni mig cèntim s’ha reduït ni el
2012 ni el 2013, mentrestant podem reduir en sanitat, podem
reduir en educació. Contractes que tenim de despesa militar a
pagar fins l’any 2019: 32.868 milions. Ni un contracte
d’aquestes característiques s’ha reduït, ni un. S’han modificat
lleis, com és l’Estatut del treballador, com és la sanitat pública,
com és l’educativa, argumentant el tema de l’economia, ni un
d’aquests contractes que, entre d’altres coses preparam míssils
de tot tipus, Meteor, míssils de tot tipus, Iris, ... Ni un contracte
d’aquest tipus s’ha baixat, mentrestant la sanitat, mentrestant
l’educació sí es veuen afectades.

Això és de sentit comú, jo estic convençuda que molts de
votants del Partit Popular si els expliques això diran, no, no,
escolta, primer que aquests míssils Iris es llevin abans de baixar
el transport que afecta el meu padrí, perquè estam convençuts
que darrere aquestes retallades no només hi ha aquest control
del dèficit, Sr. Thomàs, sinó que hi ha un intent de canvi de
model de la sanitat pública, i aquest és l’objectiu polític clar del
Partit Popular, no és sols el control del dèficit, és el control, és
el canvi de model de la sanitat pública, facilitar progressivament
la introducció de la sanitat privada, com ho està ja demostrant
a comunitats autònomes com la de València o com la de Madrid
on el Partit Popular ha manat durant diverses legislatures. 

A més, també donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè penalitza al més malalt, penalitza el més malalt. Els que
tenen problemes congènits, que són els més difícils de
recuperar-se sanitàriament, els penalitzam; penalitzam els
crònics a través del transport, penalitzam les persones majors a
partir dels 65 anys que és quan tenim més malalties tots;
penalitzam el que té manco salut. Per tant, nosaltres no farem,
conscientment, mai no ajudarem cap proposta i sempre votarem
a favor de les que intentin mantenir un servei públic, de qualitat,
equitatiu i per a tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots. Un dia
més intentarem explicar els motius que han duit al Govern
d’Espanya a emprendre una reforma sanitària. 

Quan el Partit Popular va assumir el govern d’aquest país va
trobar un estat que avançava desbocadament cap al precipici de
la fallida i de la necessitat d’un rescat. A més, les condicions de
dèficit públic, que es venien fent públiques en els darrers temps
del govern Zapatero, no van ser ni de lluny les condicions reals
de dèficit que es trobà el Partit Popular quan va arribar, hi havia
30.000 milions d’euros de dèficit ocults entre la mala gestió i el
descontrol, 30.000 milions que varen ser una pesada llosa per al
començament d’una nova etapa de govern. I avui he sentit que
no és just, no és just certament que un nou govern quan arriba
hagi d’assumir aquest forat que condiciona totes i cada una de
les decisions que ha de prendre. 

Això, va obligar a actuar el govern entrant en una
determinada direcció, va obligar a prendre decisions difícils,
dures, que en altres circumstàncies mai no s’haguessin pres,
però que per sobre de tot estava en joc la supervivència de
l’estat del benestar i la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut. Si el punt de partida no hagués estat un forat en el
Sistema Nacional de Salut de 16.000 milions d’euros no
s’hauria emprés una reforma sanitària per part del Govern.
Vostès ho saben perfectament, i encara juguen a no reconèixer
com era de greu la situació, juguen a no tenir-hi cap
responsabilitat i juguen a aquesta demagògia fàcil i estèril a la
qual ja ens tenen acostumats. Ara ens recomanen més control,
més inspecció, on eren durant aquells vuit anys?, quin control
i quina inspecció varen dur a terme? Tant de bo tota aquesta
sensibilitat de què ara fan gala l’haguessin tengut en compte
quan gestionaren i varen deixar el país com el varen deixar. 

Sabem que el Govern d’Espanya ha emprés el camí correcte,
perquè s’ha pogut reduir considerablement el dèficit i es treballa
per treure Espanya de la crisi per tornar al creixement econòmic
i a la recuperació de llocs de feina i a la millora del benestar i de
la sanitat per a tots els ciutadans. Totes les dades ens marquen
que això a poc a poc s’aconsegueix i que els sacrificis de tots i
una bona gestió política ho faran possible. 

El Tribunal de Comptes, no el Partit Popular, sinó el
Tribunal de Comptes, va xifrar el deute del Sistema Nacional de
Salut en aquests 16.000 milions d’euros. Pensem per un moment
que aquest dèficit no hagués existit, que el punt de partida fos
zero o que, fins i tot, hi hagués hagut milions de superàvit,
vostès creuen que el Govern del Partit Popular, vostès creuen
que la ministra de Sanitat entrant hagués emprès aquestes
mesures?, hagués fet aquest tipus de reforma sanitària? És que
pareix que ho hem fet per gust, és que pareix que la crisi ha
començat ara mateix i que el Govern del Partit Popular se li ha
encès la bombeta i se li han ocorregut totes aquestes mesures,
que són dures, que són difícils, que sí que hi ha copagaments,
molts d’ells ja hi eren, però que tot això és per perjudicar la
gent, per molestar. No, no, no. És evident que no.
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La realitat és la que és i el balanç de vuit anys de mala gestió
socialista és el que és i el forat de 16.000 milions que posava en
risc el proveïment d’hospitals, farmàcies i centres de salut era
real. Per tant, s’han pres mesures que eren urgents, que eren
necessàries i que encara que no siguin ben rebudes per la
població són les solucions menys greus que es podien donar als
ciutadans per superar aquesta greu situació que trencava el
funcionament del Sistema Nacional de Salut. 

Concretament, entre l’any 2009 i l’any 2011 el Govern
Zapatero va incrementar el deute en un 173% i la mitjana de
termini de pagament als proveïdors a les comunitats autònomes
era de 500 dies, en algunes de 700 dies. Això és absolutament
inassumible. A tot això s’ha d’afegir l’existència d’ineficiència
que llastrava també el Sistema Nacional de Salut i que suposava
molts de milions d’euros que finalment sempre acaben pagant
els ciutadans. A més, també s’ha de tenir en compte la
desigualtat d’evolució i de prestacions entre les diferents
comunitats autònomes.

Per tot això, era necessari emprendre una reforma sanitària
urgent. I també vull dir, sembla que ho oblidam, que la primera
mesura que va prendre el Govern central va ser fer un pla de
pagament a proveïdors destinant 17.704 milions d’euros a pagar
el deute sanitari i 9.599 milions d’euros a les entitats locals,
perquè també poguessin començar a pagar els seus deutes, i
concretament es varen gastar un 73% d’aquests milions a pagar
factures de sanitat i de serveis socials. Això és el primer que va
fer el Govern del Partit Popular quan va arribar, salvar milers i
milers de llocs de feina d’empreses que si no haguessin pogut
cobrar aviat haguessin hagut de tancar, perquè es veien
abocades a fer-ho donat que ja no podien continuar suportant el
deute insostenible que tenien amb elles les institucions
públiques.

També s’ha creat un fons de liquidació autonòmic, ampliat
al 2013 en 23 milions d’euros.

En definitiva, la reforma sanitària recollida al Reial Decret
16/2012 ha ordenat els criteris d’accés a la sanitat pública i ha
establert un únic procediment comú per a tots els ciutadans. Ja
n’hem parlat abans, però els ciutadans estrangers estan ara en
igualtat de condicions que els espanyols quan viatgem a
l’estranger, per què hem d’estar els espanyols en inferioritat
quan sortim fora del nostre país que quan els estrangers vénen
aquí? I encara, a més, s’ha de deixar clar i també ho sabem tots,
que en el cas de l’atenció d’urgències a estrangers irregulars
aquí som molt més generosos, som el país més generós de tota
la Unió Europea a l’hora de donar atenció sanitària a aquestes
persones.

Vostès ens acusen un dia i un altre que el Partit Popular
practica un canvi de model sanitari. Els hem dit altres vegades,
però això és cert, vostès practicaven un model sanitari basat en
el crèdit, un model sanitari que se sostenia en el deute desbocat
i que caminava inevitablement cap el camí del fracàs. Ara s’han
posat les bases d’un model sanitari sostenible, un model sanitari
que paga els proveïdors, que cerca l’eficiència, solvent i
equitatiu entre tots els ciutadans, amb l’accés a les prestacions
independentment de quina sigui la comunitat autònoma on
visquem. 

El prioritari ha estat treure el Sistema Nacional de Salut de
la ruïna en què es trobava i sabem que el millor encara està per
arribar, que superada aquesta situació d’emergència a la qual
s’havia de fer front s’avança per millorar la qualitat assistencial,
l’impuls a la investigació, el desenvolupament...., -sí, no rigui,
no rigui que no és per riure precisament. Aquest és el vertader
objectiu del Govern central, però a un primer moment no ha
quedat més remei que afrontar la realitat i actuar amb
responsabilitat i no permetre que els proveïdors tancassin els
hospitals i els centres sanitaris perquè això és el que haguéssim
vist.

A més, els grups polítics de l’oposició tant aquí com a
Madrid no són capaços de presentar propostes alternatives
realistes i constructives per poder abordar els canvis necessaris
ni la sostenibilitat que el Sistema Nacional de Salut requereix o
almenys... ara sí vénen amb alguna proposta, però quan han
governat no en sabien cap, no les han practicat, ni aquest control
ni aquesta inspecció que ara ens recomanen, no els hem vist
abans. Ara hem de recórrer a parlar de les nostres creences
religioses, de l’exèrcit... s’han de cercar fórmules molt
rebuscades per justificar-se.

Pel que fa als productes dietètics necessaris per a persones
que pateixen determinats trastorns metabòlics, congènits i la
nutrició domiciliària que requereixen determinats malalts que no
poden alimentar-se amb aliments de consum ordinari, he de dir
que l’Ordre 2366/2012, de 30 d’octubre, ha establert el factor
comú de facturació. L’objectiu és homogeneïtzar les prestacions
entre tots els ciutadans del territori nacional i portar un control
més exhaustiu del consum de productes, ja que són productes
cars i cal fer-ne un ús adient i no un abús, com també s’ha donat
el cas, per persones que vertaderament no ho necessiten. En
qualsevol cas, els imports a pagar pel pacient són mínims,
establint-se un cost màxim amb els mateixos límits que el
copagament farmacèutic.

Per tot l’exposat, senyors diputats i senyores diputades, no
acceptarem aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Acabam d’assistir a un clar
exemple del poc que interessen al Partit Popular les persones,
estam parlant del copagament de productes dietètics i la Sra.
Palau els ha dedicat un 0,5% de la seva intervenció, ha estat
parlant de moltes coses que no hi tenen res a veure, cap
argument i evidentment això seu no és herència, és ideologia
clara i dura. Si necessiten més ingressos, idò en lloc de posar
impostos al conjunt dels ciutadans, posin impostos a les grans
fortunes o a les empreses contaminants. Cada un tria
l’instrument que vol i vostès en trien de molt determinats.
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Si volen parlar de dèficit en sanitat, vagi a la Comunitat
Valenciana, vagi a Madrid, vagi a Múrcia, vagi a Castella-Lleó,
tendrà exemples molt clars.

Vostè, a més, que dur molts d’anys en aquest parlament, el
2010 va votar en contra d’un pressuposts de la Conselleria de
Salut, els més racionals d’Espanya en aquell temps, i vostè hi va
votar en contra perquè volia que encara augmentassin més, o
sigui, si haguéssim fet cas al que vostè deia fa tres anys no sé de
què parlaríem.

(Remor de veus)

Vostès han decidit no gastar doblers, disminuir activitat
assistencial i així tenim més del 10% de la població de les Illes
Balears en llistes d’espera. I això no és suficient i deroguen el
decret de garanties. Dimarts vàrem escoltar el vicepresident del
Govern, que va dir que hi havia despesa innecessària. Vostès a
acomiadar 1.108 professionals sanitaris li diuen que és despesa
innecessària, com és despesa innecessària gastar en els
ciutadans en temes de salut.

I vostès han fet un canvi de model, acabam de llegir una
interlocutòria del Tribunal Constitucional que ho diu tres
vegades que han redefinit el model sanitari. Si fos una solució
temporal, per què no li han posat temporalitat? No n’hi han
posat, no li han posat temporalitat, l’han feta tota soleta, no han
cercat document.

I a més, no digui que és per necessitat, si hi ha documents
que hem duit aquí i hem escoltat..., hem tengut l’oportunitat de
negar, com Judes, a tres consellers de Sanitat aquí mateix que
no posarien copagaments, a un document oficial del Partit
Popular, de la Conselleria de Madrid de Sanitat del 2010 que ja
dibuixava el full de ruta i ho coneix tota Espanya, o sigui que no
diguin que era per a determinades circumstàncies. 

A vostès no els preocupen les persones, ho ha demostrat
clarament a la seva intervenció. Les persones de les quals
parlàvem avui, de persones que han tengut la desgràcia de
néixer amb un trastorn metabòlic congènit o trobar-se en una
situació clínica que no desig a cap persona d’aquesta sala, que
les persones que necessiten nutrició enteral domiciliària, això
vol dir necessitar una sonda pel nas o directament al budell,
perquè no poden menjar.

Escolti, un poc de moralitat, vagin a cercar els doblers que
puguin estalviar, aquests 15..., vostè hauria de llegir l’ordre del
ministeri, és que no ho llegeixen. L’objectiu, ho diu ben clar,
l’Ordre del Ministeri de Sanitat: “Objetivo: ahorro de 15,4
millones de euros”, es pot estalviar, escolti! Escolti, jo avui he
llegit als diaris l’herència del PP, 40% de comissió per
adjudicacions, habitacions d’hotel de 2.000 euros, 25.000 euros
perquè no surtin unes fotos, caixes de Cola-Cao al jardí, això el
Govern de Matas, de Cabrer o del seu amic Cardona, això és la
desgràcia dels ciutadans de les Illes Balears.

Crec, sincerament, que els milions de persones que estan
afectades per aquesta ordre del copagament es mereixien una
mica de respecte per vostès, si necessiten estalviar 15 milions,
exemples n’hi ha moltíssims, miri, només la desviació
pressupostària d’IB3, per exemple... -sí, no, no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sra. Presidenta, per favor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant (...).

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, veig que té un tracte que està a l’alçada de
la presidenta del Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, Sr. Thomàs, li estic consentint cada dia que estigui
interrompent (...) ...

EL SR. THOMÀS I MULET:

M’està interrompent la Sra. Palau i vostè no té capacitat per
dir-li res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi la seva intervenció, acabi la seva intervenció...

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. És que és collonut, "matxo"!

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició RGE núm.
99/13.

I no havent-hi més assumptes...

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, perdona, presidenta.

Sí, només una qüestió, és que s’ha fet referència abans en la
intervenció de la Sra. Santiago a un tema religiós que a mi em
sembla intolerable...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, això ja ho discutiran en acabar la...

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

L’article 16 de la Constitució reflecteix la llibertat de culte
i religiosa i em sembla que aquestes manifestacions dins una
comissió o dins el Parlament són absolutament intolerables.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho deixarem per a un altre moment això.

(Algunes rialles)

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