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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bones tardes, senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Hi ha més substitucions?

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulàlia Llufriu substitueix José Maria
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8698/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
de darrera generació.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 8698/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius de
darrera generació.

Per defensar la proposició té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, diputats i diputades. Som aquí per parlar
d’aquesta proposició no de llei amb relació a anticonceptius de
darrera generació, de la quarta generació. El desenvolupament
de la sexualitat i la capacitat de procreació estan directament
vinculats a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament
de la seva personalitat i, per tant, són objecte de protecció per
mitjà de diferents drets fonamentals que, entre altres coses, han
de garantir la integritat física i moral i la seva intimitat.

Dins aquest àmbit d’autonomia personal té una significació
especial per a les dones tot el que fa referència a l’embaràs i la
maternitat, que són dos fets que afecten d’una manera molt
profunda a les seves vides en tots els sentits.

Com diu la Llei 2/2010, que després en parlarem, en la seva
exposició de motius, ja les Nacions Unides a través d’una
resolució, la 34/180 que és de l’any 1979, i de la quarta
conferència d’aquest mateix organisme a l’any 95, es reconeix
que els drets humans de les dones inclou el dret a tenir el control
i a decidir lliurament i responsablement sobre la seva sexualitat,
inclosa la salut sexual i reproductiva, lliure de pressions,
discriminacions i violència. En el mateix àmbit de la Unió
Europea també hi ha resolucions, com la 2001/2128, que fa una
sèrie de recomanacions en matèria d’anticoncepció, embaràs no
desitjat i educació afectiva-sexual.

Precisament, en el nostre país l’any 2010 va ser aprovada la
Llei Orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs. Aquesta llei té un objecte
principal que és garantir els drets fonamentals dins l’àmbit de la
salut sexual i reproductiva i regular les condicions de la
interrupció voluntària de l’embaràs. En aquesta llei es
contemplen polítiques públiques per a la salut sexual i
reproductiva, com han d’actuar els poder públics, quines
accions informatives s’han de fer, quines accions de
sensibilització i un ampli capítol de mesures que s’han de
prendre dins un àmbit sanitari i també dins un àmbit educatiu.
També, evidentment, es regulen les condicions de la interrupció
voluntària de l’embaràs i les garanties d’accés a aquesta
prestació.

Aquesta llei, dins les polítiques públiques per a la salut
sexual i reproductiva, entre d’altres coses, també garanteix la
informació sanitària sobre anticoncepció, sobre el sexe segur,
entre d’altres coses per prevenir malalties, infeccions de
transmissió sexual i també embarassos no desitjats.

Hem de destacar que dins l’articulat d’aquesta llei i dins les
mesures de l’àmbit sanitari ja es diu que els serveis públics
sanitaris han de garantir l’accés universal a pràctiques clíniques
efectives de planificació de la reproducció, i entre d’altres coses,
mitjançant la incorporació d’anticonceptius de darrera generació
amb eficàcia avalada per evidència científica i que aquesta
garantia i aquesta incorporació d’anticonceptius ha de ser al si
de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Si no era suficient aquest article 7.b), la disposició
addicional tercera d’aquesta mateixa llei parla de l’accés als
mètodes anticonceptius i insisteix que el Govern garantirà la
inclusió dels anticonceptius de darrera generació amb eficàcia
demostrada per evidència científica dins la cartera de serveis, i
amb les mateixes condicions que les prestacions farmacèutiques
que tenguin finançament públic. És a dir, no diferencia entre
anticonceptius i altres tipus de medicaments.

Aquesta proposició no de llei va ser presentada aquest estiu
quan ens vàrem assabentar que el Ministeri de Sanitat, Igualtat
i Serveis Socials va fer una comunicació on quedaven exclosos
de finançament públic vuit presentacions d’anticonceptius orals
de darrera generació, de quarta generació. Afecta noms
comercials, que ara ja no tenen finançament públic, Dretine,
Detrinelle, Drosure, Drosurelle, Drosaine, Drosainelle, Liofora
y Yira; totes foren incloses dins la cartera comú de serveis del
Sistema Nacional de Salut i per la Direcció General de Farmàcia
l’any 2011 a conseqüència de la Llei 2/2010 i de la seva
comercialització.

Aquests medicaments, evidentment, reuneixen, com
qualsevol anticonceptiu, dos tipus de medicaments, per una
banda un estrogen, l’etinilestradiol, i un progestagen, que és la
drosperidona, que és un de quarta generació. I aquests
anticonceptius es dóna la circumstància que constitueixen, més
o manco, el 50% de prescripcions d’anticonceptius orals en
aquest moment.
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Dic que això és el que ens transmeten els professionals que
fan feina en aquest àmbit perquè, evidentment, com és costum
de la Conselleria de Salut, encara no ha contestat les preguntes
ni les iniciatives de documentació que ha solAlicitat aquest
diputat. Però torn a dir, els professionals que fan feina dins les
polítiques de planificació familiar ratifiquen que aquests
medicaments, en aquests moments, suposaven més del 50%
d’anticonceptius prescrits a través de finançament públic.

Per tant, les dones que continuen amb aquests anticonceptius
perquè eren efectius i eren ben tolerats s’han trobat que en
aquest moment han de pagar el cent per cent del seu cost, que ve
a ser entre 10 i 30 euros. 

Evidentment, aquesta decisió del Ministeri de Sanitat obliga
que els professionals hagin de prescriure, amb finançament
públic, altres tipus de medicaments que són més antics, que
tenen els seus efectes indesitjables i que, evidentment, es
modifica un tractament per una decisió del ministeri de finançar
o no uns medicaments.

Per tant, nosaltres consideram que això és una nova decisió
del Partit Popular contra aquest àmbit de salut sexual i
reproductiva i especialment de la capacitat de decisió de les
dones i que va en contra d’una igualtat d’oportunitats i d’accés
de les dones als anticonceptius perquè s’introdueix un element
que romp l’equitat, que és, si tens doblers o no tens doblers per
pagar aquest medicament. 

Nosaltres volem reforçar que això és un incompliment de la
Llei de salut sexual i reproductiva vigent en aquest país; que
només hi haurà finançament públic per a determinats
anticonceptius, per als més antics, no per als de quarta
generació, i que, evidentment, nosaltres pensam que això entre
dins un àmbit de decisió ideològica del Partit Popular que romp
el que proclama la Llei de la igualtat d’oportunitats i d’accés de
les dones a tota decisió personal en salut sexual i reproductiva.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei
que es concreta en tres punts: el primer, que el Parlament
rebutja la política de la Conselleria de Salut que impedeix
exercir el dret de les dones a elegir lliurement sobre la seva salut
sexual i reproductiva, impedint així l’exercici dels drets
reconeguts tant per dret internacional com per les lleis vigents
en el nostre país.

Un segon punt, que el Parlament manifesta el dret de les
dones a l’accés universal a pràctiques clíniques efectives de
planificació de la reproducció mitjançant la incorporació dels
mètodes anticonceptius de darrera generació amb eficàcia
avalada per evidència científica dins la cartera de serveis
comuns del Sistema Nacional de Salut. 

I un tercer punt, que insta la conselleria a garantir l’accés de
les dones als mètodes anticonceptius, especialment als
anticonceptius de darrera generació amb eficàcia avalada per
evidència científica amb finançament públic.

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 nostre
grup parlamentari donarà suport als tres punts d’aquesta
proposició no de llei del Grup Socialista. 

Quan el Govern del Partit Popular defensava fa uns mesos
la reducció de la cartera, no dels anticonceptius que ha estat
aquest estiu sinó d’altres medicaments que existien en aquell
moment que eren d’ús o que es podien receptar per part de tots
els metges i que a partir, em pareix, de setembre de l’any passat
es varen poder deixar d’utilitzar, un dels arguments claus que va
utilitzar era la racionalització, la reducció de l’abús i la
utilització adequada de l’ús dels medicaments. Ens explicaven
que, a vegades, hi ha gent que abusava dels ansiolítics, que
abusaven dels antigripals, que abusaven dels antirefredats,
etcètera. Això era l’argument clau del Partit Popular amb la
reducció de la cartera de medicaments, intentar reduir l’abús.

Em dirà vostè, quin abús hi ha amb els anticonceptius? Els
prens o no prens, però no hi ha possibilitat d’abús, i si no els
prens, ja sabem les conseqüències que poden tenir. Aquí no hi
ha reducció d’abús, un no es pot prendre tres pastilles
anticonceptives, o es prenen o no es prenen, no hi ha possibilitat
d’aquesta reducció d’ús. 

Per tant, per què aquesta reducció, una altra vegada, dels
anticonceptius, en política de gènere una reducció que té un
component de gènere, perquè això només afecta les dones,
només afecta el 50% de la població, qui queda embarassada i no
vol si no utilitza anticonceptius és la dona, no sabem exactament
per quin motiu.

Diu la ministra quan tu dius, bé, anem a veure què diu, anem
a veure les fonts pensants, per què, tal vegada jo estigui
equivocada, anem a veure què diu la ministra: les declaracions
de la ministra i la dels alts càrrecs són realment molt
decebedores, perquè no et diuen en cap moment, jo esperava
que em diguessin, no, és que resulta que aquests anticonceptius
són molt cars, estan en el mercat de forma molt cara, però els
altres anticonceptius que nosaltres tenim o que nosaltres hem
deixat a la cartera tenen la mateixa qualitat; això no ho va poder
dir ni l’alt càrrec, que ara no record exactament el càrrec que
ocupava, ni la ministra. Únicament va utilitzar criteris
econòmics, únicament va dir que eren més barats els que
deixaven a la cartera i que retiraven els que eren més cars. Per
tant, dius, bé, juguen amb la salut de les persones.



776 SALUT / Núm. 55 / 2 d'octubre del 2013 

 

Vull dir, redueixen pressuposts a càrrec de la salut de les
persones? Perquè un anticonceptiu una dona el pot utilitzar
durant molts d’anys. Aquests anticonceptius l’utilitzen la major
part menors de 16 anys, perquè són els de darrera generació,
perquè són els més estudiats, perquè són els que tenen menys
càrrega hormonal i deixen els de segona generació, que són més
perjudicials, que estan menys estudiats.

Per tant, era una raó exclusivament econòmica, no podien
garantir el principi, que també ens deien quan es discutia el
setembre de l’any passat la reducció dels medicaments, que
deixaven genèrics, que deixaven els mateixos que donaven la
mateixa qualitat dels que havien retirar. Això no ho va poder
dir, perquè entre d’altres coses varen sortir una sèrie
d’associacions, entre elles l’Associació de Reproducció
Espanyola, que va dir, literalment, que no es podien garantir les
mateixes prestacions de salut, les mateixes prestacions amb els
anticonceptius que quedaven, que això no era possible, que
aquests anticonceptius no tenien les mateixes prestacions que
els que quedaven, els que es retiraven eren més beneficiosos per
a la dona. I ho deien els metges, els metges de l’Associació de
Medicina Comunitària: ara els metges no podrem receptar el
que convengui a la dona, només podrem receptar els que
estiguin finançats.

L’Associació de Ginecòlogues, i dic ginecòlogues perquè és
una associació de dones ginecòlogues, ho deia d’una forma molt
clara: no hi ha mesures alternatives terapèutiques similars, no
amb la mateixa mesura. Per tant, era una qüestió exclusivament
d’economia.

Aquests anticonceptius els utilitzen més de 2 milions de
dones, com ha dit el portaveu del Partit Socialista, és el 50%
dels medicaments o dels anticonceptius que s’utilitzen. Això
deu ser per qualque cosa, això deu ser perquè els metges
consideren que és millor. I si tu penses, a més, que són els de
tercera generació, els més estudiats, els més valorats, els que
tenen menys càrrega hormonal entens que sigui així.

Cada vegada que surt un tema d’aquest nosaltres ens hem de
repetir, però ens repetirem perquè almanco constarà, si algú
qualque dia ho estudia, els Diaris de Sessions del Parlament o
de les comissions, que això està dins aquest intent de canvi de
mentalitat amb relació a la salut pública. Ho vam comentar
diverses vegades, ens volen acostumar a pagar, quan abans no
pagàvem; ens volen acostumar a utilitzar espais públics i espais
privats, quan abans no s’utilitzaven; ens volen acostumar a una
baixa qualitat assistencial, com és el cas de les llistes d’espera,
i ens volen acostumar que la sanitat pública tendrà uns mínims,
uns mínims, de qualitat, i l’òptim ho hauràs de pagar tu apart. I
això és un cas molt concret, si tu no et pots pagar la millor
medicació que t’has de prendre diàriament per evitar tenir fills
que no vols tenir, la millor, hauràs d’anar a la farmàcia a pagar-
te-la tu perquè la Seguretat Social només et pagarà les de segona
generació. Per tant, ens volen acostumar a aquesta qualitat
mínima i l’òptim cada vegada ho haurem de pagar nosaltres.

El Govern si vol pot no fer cas a aquesta prestació i acollint-
se a tota la seva legislació vigent pagar els medicaments o els
anticonceptius que consideri que són els millors per a la
població femenina en edat de reproducció a la nostra comunitat
autònoma. Recentment s’ha acollit a l’Estatut d’Autonomia per
dir que no aplicaria l’ordre o la resolució de dispensació dels
medicaments hospitalaris, de la mateixa manera que ho ha fet
amb aquesta resolució també ho pot fer amb el tema dels
anticonceptius. 

No em diguin que no tenen doblers, recentment, fa crec que
tres setmanes, no més enllà de quatre, el Consell de Govern va
aprovar un conveni d’1 milió d’euros, 1.100.000 euros, per a
una fundació mèdica per a un tractament que no és a la cartera
de serveis i que no hi ha cap garantia científica que sigui
realment eficient i eficaç, que realment aconsegueixi el que
persegueix, 1.100.000 euros d’un producte terapèutic que no és
a la cartera, però, en canvi, sí que pot retirar els productes de
qualitat, anticonceptius que prenen moltes dones de la nostra
comunitat autònoma.

Després el Partit Popular dirà que vol evitar avortaments. No
es poden evitar avortaments si no hi ha una política pública
anticonceptiva, i no hi ha una política pública anticonceptiva si
es retiren i no es financen anticonceptius com fins ara es
realitzava a l’Estat espanyol o en el conjunt de l’Estat espanyol
i que ara, a partir del mes d’agost, moltes dones que utilitzaven
aquests anticonceptius ara o l’hauran de pagar o l’hauran de
canviar per un altre que tenen més càrrega hormonal i, per tant,
més perjudicials a llarg termini per a la seva salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
M’agradaria tranquilAlitzar una mica aquest debat en relació amb
els anticonceptius orals i en relació amb les afirmacions que
s’han fet, sobretot per part del darrer grup parlamentari que ha
intervengut i que m’ha precedit.

Article 7 de la Llei de salut sexual i reproductiva de la
interrupció voluntària de l’embaràs, de 4 de març de 2010,
article 7b), que consta a la proposició no de llei que presenta
avui el Grup Socialista. “El acceso universal a las prácticas
clínicas efectivas de planificación de reproducción mediante la
incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya
eficacia haya sido avalada por la evidencia científica en la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”.
Ho dic per centrar una mica l’assumpte, perquè pareix ser que
parlam d’un tema que no té aquesta evidència científica. Ho dic
perquè no hem de crear falses alarmes. El Ministeri de Sanitat
manté el finançament dels anticonceptius orals que tenguin
demostrada la seva seguretat i la seva eficàcia.
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El Sistema Nacional de Salut té un ample espectre de
medicaments anticonceptius que estan finançats i que
continuaran tenint aquest finançament. En concret n’hi ha 23,
dels quals 3 són de tercera generació. Per tant, absoluta
tranquilAlitat i rebaixem un irreal alarmisme perquè, a més, els
que hi ha compleixen totes les exigències de demostrada
seguretat i eficàcia i perquè el Ministeri de Sanitat continuarà
garantint sempre a les dones una alternativa terapèutica
d’anticoncepció hormonal, basada en aquests criteris de
seguretat i d’eficàcia.

Els anticonceptius a Espanya figuren al nomenclàtor, és a
dir, al catàleg de medicaments des de fa 30 anys. I a la carta de
serveis s’hi han incorporat tots els que han demostrat seguretat
i eficàcia i sempre que els laboratoris fabricants hagin adaptat
les solAlicituds de preu a l’acordat a la Comissió Interministerial
de preus i de medicaments, que és la que fixa els preus dels
fàrmacs amb finançament públic. Hi ha laboratoris que s’han
estimat més comercialitzar els fàrmacs a preus majors dels que
ha indicat la Comissió Interministerial i han retirat els seus
productes del finançament, però això no suposa un perjudici per
als pacients, donat que es tracta d’una decisió de caràcter
econòmic. A més, i això és el realment important, els
anticonceptius que no seran finançats no han demostrat tenir cap
benefici extraordinari sobre els que sí ho estan i, per tant, no es
justifica la seva comercialització finançada. No està demostrat,
en definitiva, que aquests anticonceptius orals de què vostès
parlen tenguin o suposin cap major benefici.

En relació amb la proposta feta pel Grup Socialista,
m’agradaria que ens explicassin en el temps de rèplica quina és
la seva postura i s’aclarissin sobre el que diuen en aquest
parlament i sobre el que diuen a altres comunitats autònomes,
una altra vegada més, com per exemple al Parlament
d’Andalusia; perquè la Sra. María Jesús Montero, consellera de
Sanitat del Partit Socialista a la Junta d’Andalusia -i ho llegiré
textualment- diu que “el criteri del ministeri li pareixia un criteri
tècnic i que en matèria de fixació de preus i incorporació de
medicaments, el Partit Socialista Obrer Espanyol -supòs que els
sona- colAlaborarà amb el Ministeri de Sanitat per garantir així
un finançament selectiu”, deia la mateixa consellera de la Junta
d’Andalusia.

També a França, on els socialistes francesos governen, el
Ministeri de Sanitat francès també ha deixat de finançar aquests
anticonceptius orals de què avui parlam. Aquí, ben al contrari
del que fan a Andalusia o a França, vàrem poder escoltar
declaracions com la de la Sra. Valenciano, amb crítiques de
l’estil de tornam als anys vuitanta, ideologia ultraconservadora
d’estar contra les dones i la seva llibertat sexual i reproductiva;
tot plegat un autèntic despropòsit i manca de coordinació i
informació.

Amb aquest tipus de declaracions no es defensen els usuaris,
perquè si així fos donarien suport perquè aquests anticonceptius
no rebin finançament per una qüestió de salut per una banda i
per altra banda per una qüestió econòmica, perquè les
farmacèutiques no s’ajusten, com ja hem exposat, als preus
fixats.

Però el criteri principal i sota el meu punt de vista el més
important, és el de la salut. Diverses publicacions
especialitzades en la matèria, i vostè que és metge, senyors del
Partit Socialista, haurien de tenir coneixement d’aquests estudis,
i supòs que és així, jo no som metge; doncs aquestes
publicacions especialitzades fan referència que els
anticonceptius no tendran finançament perquè són els coneguts
de tercera generació, perquè contenen una combinació hormonal
a base d’etinilestradiol i que un dels seus components actius és
la drosperidona. A pesar que aquests anticonceptius es varen
començar a finançar el 2011, tot i que a Holanda, un país per
cert gens dubtós, la seva Societat de Medicina Clínica ja va dir
el 2002, ja el 2002,que no receptassin per exemple medicaments
com el jasmin, pel seu risc de trombosi. Ja el 2009 les autoritats
suïsses tenien sota investigació casos de mort també per jasmin.
Fins i tot la FDA d’Estats Units va començar a alertar sobre els
problemes de la drosperidona, pels seus riscs de trombosi
venosa amb l’ús d’anticonceptius orals.

A més, el 30 d’abril a la Britisch Medical Journal es varen
publicar dos estudis sobre el risc de trombosi venosa amb l’ús
anticonceptius orals amb drosperidona, donat el seu risc tres
vegades superior de trombosi de drosperidona versus altres
anticonceptius, això en pacients anglesos. L’altre estudi dels
dos, als Estats Units va donar un risc que era dues vegades
superior amb drosperidona.

Per altra banda, tal i com va explicar Javier Padilla, a la
publicació Médico crítico, la drosperidona tenia problemes de
seguretat molt evidents i a pesar d’això, el Ministeri de Sanitat
llavors dirigit per la Sra. Leire Pagín, va decidir continuar
endavant, a pesar de què coneixia els problemes de seguretat
perquè si ens remetem a l’any 2011 quan es va introduir el
finançament d’aquests anticonceptius, ja podíem llegir crítiques
al respecte molt fonamentades d’experts en la matèria, en
relació amb els problemes de la drosperidona, però es va decidir
obviar-los perquè allò sens dubte va ser una mesura
absolutament política per, una vegada més, ser més que ningú.

Però no tan sols això, sinó que el blog El Comprimido,
información farmoterapéutica para los profesionales sanitarios
del Servei de Salut de les Illes Balears ja alerta d’aquestes
conseqüències. És a dir, l’article “Anticonceptivos orales con
drosperidona, riesgo tromboembólico”. Això és el que diu el
blog del Servei de Salut de les Illes Balears. És més, senyors del
Partit Socialista, a dia d’avui, miri si tenim vergonya, que la
drosperidona es troba sotmesa a revisió per l’Agència Europea
del Medicament, a petició de França; a petició de França,
l’Agència Europea investiga les conseqüències de la
drosperidona. 

Per tant, pensam sincerament que aquesta proposició de llei
queda una miqueta desfasada, donat els estudis i criteris que
donant des del món de la medicina, que aquests anticonceptius
no resulten els més segurs per a les dones.
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Ja per acabar, al nostre país existeixen en el mercat
nombrosos anticonceptius hormonals autoritzats per l’Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que, en no
estar-hi interessats els laboratoris, mai no s’han inclòs en el
finançament públic. Aquesta mesura demostra que per al
Ministeri de Sanitat el primer i més important són els pacients,
són les dones, posant davant els interessos de les dones per
damunt de qualsevol interès econòmic i per això es mantindrà
el finançament dels anticonceptius orals de demostrada
seguretat i eficàcia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vull agrair a la Sra. Santiago el seu suport. I he de
manifestar que si un llegeix correctament la nota del ministeri
quan va prendre la decisió, no hi ha cap argument d’evidència
científica, no hi ha cap argument tècnic, l’únic raonament que
donen és econòmic, que a unes determinades empreses no els
interessa quedar dins el mercat. El ministeri modula el
posicionament de la indústria farmacèutica quan li interessa. Bé
que ho va fer retirant el finançament de 450 medicaments, el
40% dels quals ha pujat el seu preu.

La veritat és que vostès han retirat totes les presentacions de
quarta generació. Ara no n’hi ha cap en drosperidona sense cap
evidència científica que hagi de provocar aquesta retirada. Les
dones no han decidit prendre aquest medicament, és un
medicament que han decidit els professionals aconsellar i elles
decideixin prendre’l.

Evidentment vostè, en les qüestions que ha dit, ha quedat
ben clar que no sap llegir allò que és un document científic, no
ho sap. Aquest medicament té un perfil de dona que li va bé per
la substància que és i per això ho prenien les dones joves,
aquelles que tenien acne, aquelles que tenien les cames inflades,
aquelles que retenien líquids. Però no ho decidien elles, ho
decidien els ginecòlegs. No hi ha cap país del món que hagi
retirat la drosperidona.

A més vostè, primer fa unes cites que no cita i després
utilitza un document i les hauria de caure la cara de vergonya.
Ha comentat El Comprimido, un document que existia a la
nostra comunitat autònoma, que va desaparèixer a finals de
2011 per decisió del Partit Popular. “Para el nuevo gobierno
parece menos comprometido con la evaluación
farmoterapéutica independiente y mejorar la eficiencia del
sistema con medidas distintas a despedir profesionales,
recortar sueldos, o aumentar listas de espera”. Amb una carta
del director general, fent recomanacions que no són enlloc.

Si vostè llegeix les recomanacions..., vostè sap que una
aspirina mata? Una aspirina pot matar, tots els medicaments
tenen efectes secundaris. Però jo li torn dir, no hi ha cap
agència, ni americana, ni europea que hagi retirat aquest
medicament del mercat. Evidentment els professionals,

juntament amb les dones, decideixen quin és el més adequat. I
si vostè sabés llegir la informació científica d’El Comprimido
que vostès varen matar, varen anulAlar, perquè no hi ha
informació farmoterapèutica dins el sistema balear de salut des
que governa el Partit Popular, aquesta és la trista realitat,
comenten estudis observacionals i això no serveix per treure
conclusions, això és la part tècnica. Un estudi observacional no
controla els factors de confusió i això ho sap qualsevol persona
que fa evidència científica. Si vostè llegís altres substàncies
mèdiques, veuria el que posa la premsa.

La conclusió és molt simple, cap agència europea no ha
retirat aquests medicaments. La decisió del ministeri és perquè
ja li ha anat bé que una indústria farmacèutica decideixi sortir
per guanyar més doblers. Així de clar. Però nosaltres ens basam
en allò que diu la llei, evidència científica n’hi ha, quan hi ha
evidència científica contrària a un producte, les agències
l’eliminen, el treuen. Aquí no han pres aquesta decisió. Quan un
ministeri considera que un medicament no és aconsellable que
el prengui una persona, no és una tema de si té finançament
públic o no, es retira del mercat. L’han retirat del mercat? No,
per què? Perquè no hi ha evidència que l’hagin de retirar.

Vostès l’han retirat perquè no han volgut que aquest
medicament quedàs dins el catàleg, així de simple. I han retirat
una capacitat de decisió a les dones. Torn a dir, són els
ginecòlegs els que aconsellen, són les dones que decideixen i
vostès als medicaments de quarta generació no hi ha cap
drosperidona en aquests moments comercialitzada. Aquesta és
la seva decisió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Però no posi arguments científics perquè són mentida. I no
he escoltat quin és el posicionament respecte als tres punts de la
proposició no de llei, que són molt clars. Un, que es rebutja la
política de la conselleria perquè impedeix l’exercici del dret de
les dones a elegir lliurement la seva salut sexual i reproductiva;
que el Parlament manifesta el dret de les dones a un accés
universal a pràctiques clíniques efectives de planificació de la
reproducció; i que s’insta la conselleria a garantir l’accés de les
dones als mètodes anticonceptius de darrera generació que tenen
evidència científica amb finançament públic. Cap agència no
l’ha prohibida...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...cap país no l’ha retirada del seu mercat. Per tant, si vostès no
voten a favor d’aquesta proposició no de llei entendré que ho
fan i vulneren també allò que diu la Llei de salut sexual i
reproductiva.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8379/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
desenvolupament de la central de compres del Servei de
Salut de les Illes Balears.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 8379/13
del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de
la central de compres del Servei de Salut de les Illes Balears.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra. Palau
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bones tardes a tots. A l’inici de la present legislatura, com tots
recordam, el deute de la comunitat autònoma superava els 4.500
milions d’euros. Evidentment va ser un punt de partida molt
complicat, que va condicionar totes les decisions polítiques que
es van prendre, sempre encaminades a restablir l’equilibri
financer, a poder pagar proveïdors i a garantir el manteniment
dels serveis dels ciutadans.

Des del primer moment es van adoptar mesures d’austeritat,
de contenció de la despesa i de màxima eficiència, per tal de
restablir un equilibri financer per un deute disparat en un 153%.
I la Conselleria de Salut, que també com sabem es va veure
notablement afectada per aquest gran deute, també va haver
d’apostar per criteris d’eficiència i pel compliment pressupostari
com a fórmules eficaces per garantir els serveis sanitaris públics
a tota la població balear.

Una de les iniciatives que s’ha desenvolupat aquesta
legislatura en matèria sanitària ha estat la posada en marxa de
la central de compres i logística, de tal manera que així
s’instaura una única política de compres per a tots els centres de
salut de l’ibsalut i per a tots els departaments de compres i
logística que passen així a dependre del funcionament d’aquesta
central. Amb aquesta mesura d’estalvi i de control
s’aconsegueix la unificació de preus i la catalogació dels
productes, se  centralitzen la contractació i la logística,
permetent estalvis milionaris i el manteniment de la qualitat dels
productes. Abans i des de sempre, cada gerència comprava
seguint el seu propi criteri, hi havia proveïdors diferents, milers
de productes diferents, disparitat de preus, de productes, de
catàlegs, ... 

Abans, la manca d’una estructura professionalitzada amb
visió sanitària en els serveis centrals, la manca de formació en
les gerències i en els serveis centrals, la dificultat per assignar
partides pressupostàries en els acords marcs, la inexistència
d’un catàleg únic centralitzat, la manca de coordinació, la

manca de sinergies i altres mancances estructurals que no es van
afrontar mai fins aquesta legislatura, permetien que cada centre
hospitalari funcionés d’una forma totalment independent, com
a regnes de taifes pel que fa a la gestió de compres i logística.
I no cal dir quines havien de ser òbviament les conseqüències
d’aquest descontrol, ni la ineficiència, ni l’estalvi eren
precisament els protagonistes d’aquesta manera de funcionar.

L’any 2012 i després d’un intens estudi de la situació, la
Conselleria de Salut començà a donar les passes necessàries per
posar ordre en aquest desgavell, i una vegada fet el diagnòstic
de quina era la situació que hi havia es començaren a donar les
passes en la realització del projecte de central de compres. Es va
cercar la coordinació i la implicació de totes les gerències de
Mallorca, Menorca, d’Eivissa i Formentera, involucrant tots els
caps de gestió, els de compres, els de logística i els responsables
de contractació de totes les Illes. 

L’abril d’enguany s’aprovà el Pla director i es començà a
treballar per donar-li compliment, i el passat mes de juny es
posà formalment en funcionament la nova central de compres
i logística del Servei Balear de Salut amb l’assignació d’un
pressupost propi, que contempla les línies següents: la
unificació de preus i catalogació de productes; s’ha de dir que
només amb això ja s’han aconseguit estalvis quantificats que
superen 1 milió d’euros, mantenint la mateixa qualitat dels
productes. 

I també la centralització dels catàlegs de farmàcia
hospitalària i d’implantologia, fets en estreta colAlaboració amb
els professionals sanitaris de tots els centres de les Illes; només
amb això s’aconsegueix un estalvi molt significatiu, perquè
aquestes partides suposen res menys que el 67% de la compra
de subministraments de tots el Servei de Salut. Durant l’any
2012 la despesa en farmàcia hospitalària va ser de 114 milions
d’euros, i la despesa en implantologia, de 20 milions d’euros.
Per tant consideram que són xifres suficientment importants per
tenir-les en compte i actuar. Per aconseguir-ho s’ha reduït el
nombre de proveïdors i de productes, i s’ha posat un preu únic
a totes les gerències, i per continuar posant exemples el Servei
de Salut estalviarà anualment 120.000 euros en implants de
pròtesis de genoll i 105.000 euros en pròtesis de maluc, i, com
se sol dir, tot suma i tot compta, i més quan la situació
econòmica és tan difícil com és ja s’ha de filar tan prim.

En definitiva nosaltres, el nostre grup parlamentari,
consideram que aquestes són qüestions molt rellevants per al
bon funcionament, per a l’estalvi i per a la sostenibilitat del
nostre sistema sanitari públic. Sabem que la Conselleria de Salut
fa temps que hi dedica grans esforços; estan donant fruits, però
des del nostre grup volem que es continuï treballant en aquesta
línia. Lloam aquesta iniciativa positiva, necessària en el context
actual, i volem que el Govern continuï en el seu
desenvolupament, perquè els beneficis que se’n derivin siguin
els màxims i arribin amb la major celeritat possible, i és per
això que avui presentam la següent proposició no de llei: volem
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que el Parlament de les Illes Balears insti la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a continuar treballant intensament en la
posada en funcionament de la central de compres del Servei de
Salut, amb l’objectiu de centralitzar la compra de productes
sanitaris i d’unificar els catàlegs de productes de farmàcia
hospitalària i d’implantologia per tal de potenciar l’estalvi
econòmic i el manteniment de la qualitat dels productes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

EL SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Jo, Sra. Palau, entenc de la bona
predisposició que li han contat determinades coses, però
evidentment si vostès desitgen que nosaltres votem
afirmativament aquesta proposició no de llei jo li faré una
proposta perquè, ni l’exposició de motius, ni la proposició no de
llei, no es justifiquen amb al veritat del que ha passat en aquesta
comunitat autònoma.

L’any 2010, dins el Pla d’eficiència, la Conselleria de Salut
va definir un model de central de compres, integrant la central
de contractació amb una central de logística. Ja el juny de 2010
es va traslladar el grup de subministraments i catalogació dels
serveis centrals cap a Son Dureta, i per exemple l’any 2011 es
va anar organitzant tota la centralització de contractació
agregada d’ib-salut sota la coordinació de la central de compres,
i es va constituir una central de compres, que no va suposar cap
increment de personal, simplement amb la unificació de mitjans
de què es disposava. Perquè vostè ho sàpiga ja es va definir
l’any 2010 una sèrie de funcions per promoure i aplicar sistemes
de coordinació permanent, preparar el pla anual de compres
corporatiu de materials, coordinar avaluació de materials de les
comissions tècniques integrades de professionals de totes les
gerències, elaborar expedients anuals, negociar compres tenint
en compte la cadena de subministraments, coordinar integració
de polítiques de compres amb les logístiques, fer-se responsable
de la gestió del contingut del catàleg de materials i serveis i el
document de suport, conèixer i avaluar els productes existents
en el mercat i el cost de les matèries primeres, fer propostes de
plans de necessitats, fer una avaluació i un seguiment de
l’execució de contractes de proveïdors, recollir i atendre
reclamacions, i fer un seguiment del compliment dels
contractes. Això és el que diu el document del 2010 i és el que
es va començar a fer. 

Clar, sorprèn escoltar aquestes coses, però jo li donaré
qualque xifra. El mes d’abril de 2011, amb aquesta contractació
centralitzada que ja tenia ib-salut a través de la seva central de
compres: el seguiment del contracte marc d’activitat
assistencial, 18 milions d’euros; compra de fàrmacs genèrics, 25
milions d’euros; compres de xeringues, 800.000 euros;
laboratori centralitzat, 15,5 milions; esparadraps, 300.000 euros;
electricitat, telecomunicacions, etc., etc., no llegiré tot el llistat
perquè és molt llarg, només li diré que en un any de
funcionament l’import licitat i contractat per la centra de
compres d’Ib-salut el mes d’abril de 2011 va ser de 81.463.347

euros, 81 milions licitats i contractats per la central de compres
d’ib-salut a data d’abril de 2011.

És curiós, perquè el primer any d’estalvi varen ser 10
milions d’euros, una xifra bastant major de la que vostè ha
mencionat, i com que ha donat una xifra així de passada li diré
que l’estalvi produït el primer any en pròtesis de maluc va ser
de 103.000 euros, i de pròtesis de genoll, 106.000 euros.

Què ha passat? Idò que el setembre de 2011 es va desmuntar
tota l’estructura. Es torna desagregar el personal, que torna a les
seves gerències d’origen.

Què ha passat? Això és la realitat. Per exemple, hi havia un
magatzem central de logística a un edifici de Son Dureta, es va
tancar; ara tot el material està repartit pels diferents hospitals.
Hi havia una unitat de contractació centralitzada, s’ha separat.
L’abril de 2011 ja estaven unificats els serveis centrals d’atenció
primària i Son Espases amb contractació, i el 2011, com vostè
sap molt bé, desapareixen els d’atenció primària i torna tot
aquest personal a les seves gerències. I vostè ho ha dit, dins el
2012, després de quasi dos anys de desgavell de la seva gestió,
presenten un nou projecte per tornar a la situació de 2011.

Em sap molt de greu, perquè evidentment si hi ha un
producte, un projecte que és bo, no té per què anulAlar-se, i clar,
ha passat de 2011 a 2013 que la central de comptes de Balears
ha passat de ser un exemple per a Espanya a estar a la cua de les
centrals de compres del conjunt d’Espanya. Ja li dic, això és un
projecte de gestió, evidentment hi ha un intent de racionalitzar,
però el que no es pot fer és amagar la història i el passat d’una
empresa pública que evidentment, evidentment vostès en el
pressupost del 2013 creen un centre gestor nou que li diuen
“central de compres del Servei de Salut”, que només té un
pressupost de 18 milions d’euros. Només té un pressupost de 18
milions d’euros, perquè tot el pressupost se’l queda cada centre
gestor, i si vol podem comparar; si vol que comparem implants,
idò aquesta central de compres d’implants i osteosíntesi té
50.000 euros de pressupost; Son Espases té 7 milions, Eivissa
té 1 milió 100, i això podríem anar posant molts d’exemples.

Per tant nosaltres no estam en contra d’aquesta iniciativa,
que no és una iniciativa perquè no s’ha posat en marxa, ja
existia, es va desmuntar, i s’ha tornat a fer un altre projecte. Li
torn a dir que nosaltres, amb la idea fonamental que existeixi
una central de compres, és una mesura de raciocini, si vostè vol
tenir els documents que jo tenc no tenc cap problema a passar-
los-hi, i podrà veure com això ja existia, i li torn dir que ja
s’havia licitat i contractat l’abril de 2011 a través de la central
de compres d’ib-salut per valor de 81 milions d’euros, amb un
estalvi de 10 milions d’euros el primer any.
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Per tant nosaltres li feim una esmena in voce que estaríem
disposats a aprovar perquè consideram que la seva proposició
no de llei no s’ajusta a la realitat d’aquesta comunitat autònoma,
que vendria a dir que el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut de les Illes Balears a continuar treballant en
la posada en funcionament de la central de compres del Servei
de Salut, projecte iniciat l’any 2010, amb l’objectiu
d’augmentar la seva eficiència en la contractació, la catalogació
de materials, productes i serveis, i en la seva logística. 

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. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei; després de les explicacions del Sr. Thomàs
i la ponent considera oportú posar “projecte iniciat l’any 2010"
no tenim res a dir.

El que és clar és que qualsevol política econòmica que
tengui com a objectiu, sense minvar la qualitat del servei, sense
minvar la qualitat de les prestacions, sense minvar la qualitat del
producte, reduir el cost serà benvinguda. 

El que passa és que, dit això, sí que utilitzaré part dels
minuts que em corresponen per manifestar el meu desacord amb
l’exposició de motius, perquè un llegeix això i escolta la ponent
del Partit Popular i creu que això és un colorín colorado, i
realment tot el que ha explicat no coincideix amb el que
nosaltres entenem com a política d’austeritat. Primer parla
d’una reducció notable de conselleries; el govern del Sr. Bauzá
té vuit consellers; els darrers dos anys el president Antich en va
tenir nou; això de notable reducció de conselleries... Vostè
després té torn de paraula i podrà intervenir. Vostès, si s’acaba
la legislatura, hauran estat 28 mesos amb vuit consellers. La
sobrecàrrega que va suposar per als consellers de Salut tenir
serveis socials va tenir les conseqüències que va tenir: varen
passar tres consellers, tres consellers han passat per la
Conselleria de Salut, amb un intent de defensar que era el millor
model, salut i serveis socials mesclats i gestionats per la mateixa
conselleria, fins que es varen adonar que era impossible, que era
inviable, però aquesta sobrecàrrega va suposar tres consellers.

Però, com diu vostè, tot compta quan s’ha de filar tan prim,
quan hi ha crisi. Doncs miri, jo li posaré exemples que aquesta
conselleria no afina gens prim quan es tracta de temes que li
interessen: indemnitzacions per a alts càrrecs que només varen
estar cinc mesos gestionant l’àrea que els va tocar; Sra. Catalina
Ferrer, 11.749 euros d’indemnització; Sr. Ralf Drotleff, 12.938
euros; Sr. Bartomeu Marimón, 15.190 euros; Sr. Veny, 12.719
euros; Sr. Fernando Vela, 12.817 euros... Indemnitzacions d’1
de juliol a 30 de setembre de 2012 de dietes cobrades al Servei
de Salut per gent que ja té un sou digne a la nostra comunitat
autònoma i que són càrrecs polítics: 83.158. Com deia vostè tot
compta, quan s’ha d’afinar tan prim. Duim més de 100.000
euros, no hi ha tanta austeritat, eh?, no hi ha tanta bona gestió.

Hi ha reducció de servei, hi ha reducció de qualitat, però no
hi ha austeritat, una austeritat que, per exemple, un acord del
Consell de Direcció de Salut permet cobrar 150 euros
d’indemnització per cada reunió que se celebri del Servei de
Salut, 150 euros! I dius, bé, i qui cobrarà 150 euros?, i resulta
que hi van el conseller de Salut, els titulars de les direccions
generals, la secretària general, les gerències territorials del
Servei de Salut... 150 euros per a gent que està cobrant un sou
més que digne! Això és austeritat?, això és el gran esforç que fa
aquesta conselleria de Salut per reduir els pressupostos que són
innecessaris?, pagant indemnitzacions, pagant dietes
elevadíssimes a gent que ja té un sou? Miri, això no és colorín
colorado. I mentrestant reduïm prestacions.

Però a més a més aquesta reducció d’aquesta qualitat dels
serveis, aquesta austeritat mal entesa per vostès, ha duit a greus
conseqüències: llistes d’espera que no hi ha manera, de reducció
de qualitat, han aparegut noves malalties, s’ha mort una persona
per manca d’assistència normalitzada; i avui tenim la prova
d’això, avui tenim la prova, el mateix conseller ens firma..., ens
respon una pregunta que és un escàndol polític, és un escàndol
de la salut pública, ens diu que el Servei d’epidemiologia no va
comptar amb cap identificació nominal concreta de la persona
fins que va rebre la comunicació de la defunció, de la mort del
Sr. Alpha Pam. En cap moment el Servei d’epidemiologia no va
disposar de cap informació que fes referència al domicili ni al
telèfon de contacte, per la qual cosa no es va poder comunicar
telefònicament amb el Sr. Alpha Pam ni acudir a cap domicili,
ja que no es disposava d’aquesta informació perquè no tenia
targeta sanitària. Vostès, excloent de la targeta sanitària, posen
en risc la salut pública, i aquest senyor, el Sr. Alpha Pam, és una
conseqüència d’aquesta política d’austeritat mal entesa.

Per tant no estam d’acord amb l’exposició de motius. Estam
d’acord amb una central de compra, sí, una central de compra
que s’ha aplicat a totes les comunitats autònomes, unes amb més
èxit i altres amb manco èxit. Però el que vostès ens duen aquí no
és un ou de dos vermells, és una cosa bastant lògica a un servei
de salut de tantes dimensions.

I de totes formes també que quedi constància, perquè
pensam que també és important, que hi donam suport perquè es
refereix a productes sanitaris, i quan ens referim a productes
sanitaris el nostre grup parlamentari entén que és en el sentit
més estricte de productes sanitaris, perquè si és tot el que es ven
a un hospital, tot el que es dóna a un centre de salut, tot el que
es ven a la Conselleria de Salut, aquesta política de concertació,
aquesta política de central de compres i de grans concursos
només afavoreix la concentració de capital a les grans empreses,
i en canvi les petits i mitjanes empreses de la comunitat
autònoma queden afectades. No és el mateix haver de comprar
productes farmacèutics, que a la nostra comunitat autònoma no
hi ha indústria farmacèutica i s’han de comprar on sigui, que,
per exemple, comprar roba de feina, o llençols, que les mitjanes
empreses de la nostra comunitat autònoma sí que hi podrien
tenir accés.
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Per tant, si és en aquest sentit producte sanitari, en el sentit
més estricte de producte sanitari, no la part hospitalària del
producte sanitari, nosaltres li donam suport, perquè les mitjanes
empreses i les petites empreses també han de tenir suport. I en
tot cas s’han de fer productes que..., concursos, perdoni, que
sense perjudicar la quantia dels pressupostos de la comunitat
autònoma, en aquest cas de la Conselleria de Salut, afavoreixin
o possibilitin almanco que es puguin presentar en les mateixes
condicions les petites i les mitjanes empreses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Palau per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
el vot favorable anunciat pels portaveus.

I bé, dir que la Sra. Santiago sembla que ha aprofitat el seu
temps per parlar de tot menys de central de compres, si a vostè
el que la preocupa em diu que són els sous dels membres del
Govern, miri, jo el que li puc dir és que abans els membres del
Govern per venir al Ple cobraven dues dietes, ara em sembla
que només en cobren una.

(Se sent de fons la veu de la Sra. Santiago i Rodríguez que
diu: “No és ver, no és ver” i també d’altres veus que diuen:
“no, no”.)

I el Sr. Thomàs, si em permet que contesti, ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No és ver.

LA SRA. PRESIDENTA:

No tiene el turno de palabra, cada uno ha dicho lo que ha
querido en su momento, ahora le toca el turno al Partido
Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si puc, continuaré.

I al Sr. Thomàs li he de dir que ja estam acostumats que
quan el nostre grup parlamentari fa propostes en positiu i
destaca la bona feina del Govern o bé ens diu que són temes que
ell ja havia posat en marxa i que ja feia i que encara ho feia
millor que com es fa ara o bé ens diu que són qüestions banals
i que no tenen cap transcendència. Avui ens ha dit una cosa i hi
ha dies que ens diu l’altra.

Jo pens, Sr. Thomàs, que vostè, respecte de la central de
compres, que ens diu que va crear el 2010, el que va fer va ser
anunciar-ho, va fer molta publicitat, va fer molta propaganda del
tema, va ajuntar tot el personal de compres a un mateix lloc,
però punto y pelota, ja no es va desenvolupar res més. Tothom
continuava comprant per separat, no es va desenvolupar res
més, no va adjudicar cap d’aquests contractes que ens ha dit, és
una mentida. Ja sabem que el paper ho aguanta tot i que vostè
té una gran capacitat de mentir, però és fals, ni un sol contracte
adjudicat, Sr. Thomàs. Molts de plans, moltes reunions, molts
d’anuncis, però res de res, res de res.

I si no, ens digui, si feien tan bona gestió per què no li
sortien els comptes? Per què no eren capaços d’elaborar
pressuposts? Per què el 2010 els retallaren? Per què el 2011 ni
tan sols els feren ni els dugueren a aquest parlament? Per què no
pagaven els proveïdors ni les farmàcies ni els bitllets de les
persones que viatjaven a través d’AVIBA? Si feien tan bona
gestió i estalviaven tant, per què va deixar un forat a l’ib-salut
de 830 milions d’euros?

La seva central de compres no existia. Els estalvis que vostè
ens ha anunciat eren previsions, previsions damunt un paper, no
realitats; no es va adjudicar res, vostè ven fum, venia fum
llavors, quan governava, i ven fum ara, no va resoldre aquest
problema.

Ja ho sabem, va ser un gestor nefast, però ara nosaltres
sabem que el Govern ha fet una feina seriosa; que li ha costat
molt posar ordre, però ho ha fet i dóna resultats. I la central de
compres que s’ha creat i que està en funcionament des del mes
de juny és un clar exemple que hi ha dues maneres ben diferents
de gestionar serveis i doblers públics, de governar.

Vostès ho arreglaven tot gastant, tirant del talonari de xecs,
tirant de l’endeutament i sense mirar les conseqüències, i ara
aquest govern coordina, reestructura, posa ordre i posa en
funcionament mesures d’eficiència i estalvi que, en aquest cas,
consideram que són de sentit comú.

Nosaltres celebram aquest canvi i per això pensam que els
resultats que dóna són bons, són molt positius, són molt òptims
i per això volem instar el Govern que continuï treballant
intensament per aquest camí i desenvolupi aquesta central de
compres que ha creat fa uns mesos.

I pel que fa a la seva esmena, que ens ha fet in voce, doncs
dir-li que no, com li he dit, vostè el que ens diu de la seva
central de compres sabem que és absolutament fals, és una
fantasmada i no tenim perquè incorporar a la nostra proposta
que es continuï amb una feina que no es va iniciar mai, fins al
passat mes de juny. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor?
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Com s’han vessat inexactituds, seguint el procediment que
fa la presidenta del Parlament, m’agradaria poder fer qualque
comentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que això no són inexactituds quant al que s’ha dit,
perquè uns han donat unes dades i els altres n’han donades unes
altres.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, és que s’ha dit que documents oficials del conseller
de Salut són mentida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ja ho ha exposat, ho ha exposat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, ho ha dit, no, no, perdoni, ha dit que eren mentides, que
eren fum, i això són documents de la Conselleria de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no, vostè ha fet una exposició i l’altre partit l’ha ...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, però la Sra. Palau ha dit que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

A més, inexactituds sobre la persona o la conducta d’un
diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, la persona i el seu càrrec, això ha passat en el plenari del
Parlament i la presidenta del Parlament dóna la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

No procedeix, perquè vostè ha fet la seva argumentació i
l’altre partit ha fet la seva. Jo crec que aquí cadascú ha tengut
l’oportunitat de defensar el que corresponia en aquest tema.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, però és que ha dit inexactituds.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ha dit: jo he (...) documents oficials de la Conselleria de
Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sobre la persona de quin diputat. Parlam d’inexactituds
sobre la persona.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, es que sobre la persona.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li torn a dir el que va fer la presidenta del Parlament amb el
Sr. Diputat Tadeo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en aquesta comissió la presidenta som jo i el criteri meu
és que aquí no s’han dit inexactituds sobre la persona.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Val, vostè deixa que es diguin inexactituds, doncs em pareix
molt correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aclarida la seva postura.

Molt bé, passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 5. No, 4, 4.

En conseqüència, queda aprovada la proposició.

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