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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a José María
Camps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9287/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no
discriminació als tractaments de reproducció humana
assistida.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 9287/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a no discriminació als
tractaments de reproducció humana assistida.

Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes. La proposició no de llei que avui presentam és
una proposició semblant a una proposició no de llei que vàrem
tenir oportunitat de discutir ara fa crec que 15 dies, però no per
això deixa d’estar d’actualitat.

El mes d’abril d’enguany la nostra Conselleria de Salut va
dictar uns criteris d’aplicació sobre fecundació in vitro i
inseminacions artificials, allà on es fixaven un seguit de criteris,
com excloure parelles reconstituïdes que són aquelles que surten
d’una possible unió anterior i excloïen precisament les parelles
reconstituïdes en què qualque membre ja tenia un fill d’una
relació prèvia. Limitava a 4 les inseminacions, a 3 les
fecundacions in vitro i afectava menors de 38 anys. S’establia
una prioritat o discriminació en l’accés i els recursos destinats
cap les dones sense fills i a les parelles homosexuals sense un
procés patològic. Aquestes prioritats establien de forma diferent
accés i recursos, en un 90% per a un tipus de parella i un 10%
només per a aquelles dones sense fills o parella homosexual
sense procés patològic.

Va ser un parell de mesos després, el juliol d’enguany, on en
el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, es va
decidir modificar la cartera comuna bàsica de serveis
assistencials en reproducció humana assistida, es va modificar
el que constitueix la definició. Evidentment no es va retirar de
la cartera comuna de serveis la reproducció humana assistida,

però sí que es van modificar els criteris que la definien. I així es
defineix com els tractaments que tenen per finalitat ajudar a
aconseguir gestació en parelles amb impossibilitat de fer-ho de
forma natural, no susceptibles a tractaments exclusivament
farmacològics, o després del fracàs dels mateixos. I també es
deia que només tendrien caràcter terapèutic o preventiu i que
afectava les dones menors de 40 anys. Aquesta mateixa
proposta aprovada defineix que els tractaments es faran només
en aquelles parelles amb un diagnòstic d’esterilitat i aquesta va
ser definida com a absència de consecució d’embaràs després de
12 mesos de relacions sexuals amb coit vaginal, sense la
utilització d’anticonceptius i evidentment amb un estudi
d’esterilitat previ, després d’un any de relacions sexuals no
protegides. Per tant, quedava molt clar que només es vol
sotmetre a aquestes tècniques de reproducció humana assistida
en cas d’esterilitat i infertilitat.

Nosaltres som de l’opinió que ambdues decisions suposen
elements de discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual,
o de forma de família, d’on s’exclouen a dones homosexuals, a
dones soles i a aquelles famílies reconstituïdes. Evidentment el
primer que hem de dir és que aquesta norma pareix que només
acull aquelles parelles formades per un home i una dona, que
això constitueix una discriminació que veta la Constitució
Espanyola. I que aquests acords parteixen d’un criteri
d’infertilitat molt més restrictiu del que existia abans, dirigit
exclusivament a una impossibilitat de reproducció a una parella
heterosexual i per tant, suposa limitació per a parelles i
matrimonis homosexuals o dones soles.

Hem de recordar que a Espanya està proclamada la
constitucionalitat del matrimoni homosexual, des d’un concepte
i un enteniment avançat de la infertilitat, la dignitat de la
persona que també està recollida a la nostra Constitució. I hem
d’entendre que aquests conceptes també afecten a aquelles
dones que desitgen ser mares i la seva situació no els permet
concebre per a si mateixes, com és una dona sola, o una dona
amb parella homosexual. I evidentment també la Constitució
Espanyola proclama el dret a la salut, recull el dret a la igualtat
i a la no discriminació per sexe.

I també hem de recordar que existeix la Llei 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, que empara el desenvolupament de la sexualitat
i la capacitat de procreació directament vinculada a la dignitat
de la persona, a la intimitat i a la seva autonomia personal. I per
tant, aquesta llei garanteix drets fonamentals dins l’àmbit de
salut sexual i reproductiva i defineix d’una manera clara aquesta
com condició de benestar físic, psicològic i sociocultural en els
aspectes relatius a la capacitat reproductiva de la persona, que
implica que es pugui tenir una vida sexual segura, la llibertat de
tenir fills i de decidir quan tenir-los. Per tant, també regula
l’accés a mètodes per regular fecunditat i pràctiques clíniques
efectives en planificació de la reproducció. Som per tant, davant
d’una llei que el que fa específicament és parlar de la dona, no
parla de quin tipus de dona, ni quin tipus de relació té amb una
persona del mateix sexe o de diferent sexe, i el que fa, ho torn
dir, és emparar el desenvolupament de la sexualitat i la capacitat
de procreació de les dones.
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Per tant, aquesta decisió que pren el Partit Popular nosaltres
pensam que és una decisió bàsicament ideològica, no amb
criteris mèdics. Nosaltres pensam que no entra dins el que
representa la Constitució Espanyola, que es basa en una visió
determinada del concepte de reproducció humana, sempre
contemplant parelles heterosexuals i que per tant, hi ha una
discriminació per orientació sexual, com seria el cas de les
lesbianes i una discriminació per la situació personal d’aquelles
dones que viuen totes soles. I hem de dir també que la
Constitució Espanyola prohibeix específicament la
discriminació per orientació sexual i en el nostre país ja hi ha
sentències en aquest sentit.

També hem de dir que es produeix un efecte secundari, que
no és el principal, però que evidentment també existeix i ho hem
de dir i és una ruptura en relació a l’equitat i l’accés a una
tècnica, en aquest cas de reproducció humana assistida, que
només es fa per qüestió de qui té o no té doblers per acudir a la
sanitat privada a rebre aquest tipus de tractament. Perquè, des
d’un punt de vista legal o mèdic, no hi ha cap problema per
poder accedir si un té doblers per dedicar a aquestes tècniques
de reproducció humana assistida. Per tant, el ministeri, d’acord
amb una part del Consell Interterritorial i de la Conselleria de
Salut de les Illes Balears, pren un acord, pel qual, entre d’altres
coses, es discrimina en l’accés per qüestions econòmiques.

Sabem que hi ha comunitats autònomes, com Andalusia,
Astúries, Canàries o el País Basc que ja han comentat que no
aplicaran aquestes normes perquè poden suposar exclusió o
discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual o de forma de
família.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei,
que té tres punts. El primer és bàsicament que el Parlament
rebutja els criteris de la conselleria i l’acord del Consell
Interterritorial en relació al tractament de reproducció humana
assistida, perquè suposa una exclusió o discriminació per raó de
sexe, d’orientació sexual o de forma de família. Un segon punt
on el Parlament insta el Govern a garantir el dret a la maternitat
lliurament decidida i els drets fonamentals en l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva. I un tercer, on el Parlament insta el
Govern a garantir l’equitat i l’accés als tractaments de
reproducció humana assistida i sense aplicar criteris d’exclusió
o discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual, o de
família. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula per part del Grup Parlamentari
MÉS la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. “La falta de varón no es un problema
médico”. Així argumentava la ministra de Sanitat el motiu
d’excloure les dones homosexuals de la possibilitat
d’inseminació artificial, demostrant una gran incultura en tot
allò relacionat amb la salut, perquè, efectivament, la salut no
només és la manca o l’absència de malaltia, no només els
problemes de caràcter físic, sinó també un aspecte psicològic i
un aspecte emocional importantíssim. Per tant, el desig de tenir
un fill i no poder-lo tenir perquè la seva pràctica sexual t’ho

impedeix, fins ara era possible a través de la inseminació
artificial a la sanitat pública i a partir d’ara no ho serà.

No poden argumentar criteris econòmics perquè normalment
les parelles heterosexuals que ho han intentat d’una forma
natural solen tenir bastants més problemes i solen acudir per
tant, més vegades a la tècnica de reproducció assistida, en canvi,
les parelles homosexuals tenen un nivell d’èxit en els primers
intents molt més alt. Per tant, no és un problema de caràcter
econòmic, que és el que ells volen mantenir a tota costa; és un
problema ideològic, com ja ha definit el Sr. Thomàs, és dir i així
ho vaig exposar quan es va debatre aquesta proposició no de llei
per part del Grup MÉS, és simplement determinar políticament
qui pot ser mare i qui no pot ser mare davant una prestació
econòmica pública. Vostès diran el que vulguin, però això és
quasi un estat totalitari. No són els tècnics, no són els
professionals els que diuen que per les característiques
fisiològiques de la persona, en aquest cas de la dona, per una
edat determinada, que sigui menor d’edat, o per una edat més
alta, no puguin utilitzar aquesta reproducció assistida o aquesta
inseminació artificial, sinó que és el polític que decideix quins
grups de ciutadans poden accedir a una prestació sanitària. 

A vostès els pareix normal això a una democràcia, que
siguin els polítics els que diguin aquestes dones sí i aquestes
dones no, sense cap altra consideració, la capacitat real de
fertilització sí o no, l’edat de la dona? Una decisió política, les
dones homosexuals estan excloses de poder utilitzar la
inseminació artificial per via pública, perquè ho ha decidit un
grup de polítics. És que no tenen cap argument en això, com és
possible? Perquè, si diguessin: en el tercer intent l’hauran de
pagar la parella que ho vulgui fer, qualque cosa objectiva, si
volguessin tenir criteris econòmics, però no hi ha res objectiu,
simplement hi ha la decisió d’excloure un colAlectiu de persones
d’una prestació sanitària que els funciona.

Rompen l’equitat, com també s’ha dit anteriorment. Les
parelles de dones homosexuals que ho puguin fer per via
privada podran complir el seu desig de ser mares. Les que no ho
puguin fer per problemes econòmics no podran ser mares
perquè el Govern ha considerat que no són dignes de ser mares,
perquè la seva pràctica sexual els exclou de tenir aquest desig.
És un tema que ja es va discutir fa dues setmanes o una setmana
en aquesta mateixa comissió, supòs que el Partit Popular hi
votarà que no, però jo crec que don per argumentada i per
justificada aquesta proposició no de llei, amb els mateixos
arguments que vaig utilitzar anteriorment.

Però m’agradaria destacar sobretot aquest criteri polític a
l’hora d’aplicar una prestació sanitària. Vostès s’ho imaginen en
una altra prestació sanitària qualsevol, que s’exclogués qualcú
pel fet d’una pràctica sexual? Què els semblaria? S’està fent ara
amb unes ciutadanes que paguen els seus impostos igual que un
heterosexual, el mateix, que poden ser tan bones mares com una
heterosexual, però el Govern ha decidit que no són dignes de ser
mares perquè “no tienen varón”.

Moltes gràcies.
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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:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots.
Certament aquest tema el vàrem veure aquí fa 15 dies, una
proposta pràcticament idèntica presentada pel Grup
Parlamentari MÉS i el nostre grup ja va manifestar clarament i
detalladament quina era la nostra postura respecte d’aquest
tema. Jo en 15 dies no he canviat d’idea, ni de postura i em
remetré a les argumentacions que ja vam manifestar dins
aquesta mateixa comissió fa dues setmanes.

Nosaltres consideram que aquesta proposició té un punt de
partida absolutament fals, perquè no és cert que hi hagi hagut
canvis, no hi ha hagut cap ruptura amb el passat, és
absolutament fals, no hi ha hagut canvi de criteri polític, no hi
ha hagut canvi normatiu en relació amb la prestació de la
reproducció assistida. Per tant, nosaltres no podem compartir les
manifestacions que s’han exposat. 

El Reial Decret 1030/2006, aprovat pel Govern Zapatero, en
el seu apartat 5.3.8, de l’annex tercer, ens deia que “la
reproducción humana asistida será financiada cuando haya un
diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida
de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Per
tant, és aquest Reial Decret del 2006, fet pel Partit Socialista,
que ho explica ben clar i que està en vigor a dia d’avui i que diu
que la reproducció assistida està destinada a totes aquelles
persones que tenguin problemes d’infertilitat, no es parla de
l’orientació sexual de les persones, i aquesta normativa és la que
està avui en vigor des de fa 7 anys. Jo no sé quantes definicions
podem entendre d’infertilitat, però jo crec que si ho volem veure
d’una manera científica, només n’hi ha una de possible.

Per tant, no hi ha hagut cap canvi radical de criteris, ni per
motius polítics, ni ideològics, que ara duguin al Govern actual
a excloure uns colAlectius d’unes determinades prestacions que,
segons diuen vostès, abans estaven finançades, però això és
absolutament fals. I ja ho vàrem dir l’altre dia, és cert que el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va abordar
aquest tema el passat mes de juliol, que es va parlar de les edats
màximes que han de tenir els homes i les dones per poder
accedir a aquesta prestació sanitària, en relació amb les
possibilitats d’èxit que pot tenir, però, repetesc, no hi ha hagut
cap canvi normatiu, no hi ha hagut cap canvi de criteri des de fa
7 anys.

Sí que és cert que hem vist al llarg d’aquests 7 anys que cada
comunitat autònoma ha aplicat un poc el seu propi criteri, en
relació a finançar o no la reproducció assistida i que de vegades
hem vist a la premsa polèmiques, precisament una de les més
mediàtiques es va donar a la comunitat autònoma d’Astúries,
governada pel Partit Socialista, perquè hi va haver unes dones,
unes persones, que varen fer una denúncia al govern d’aquell
moment, l’any 2011, perquè no volien incloure entre els serveis
finançats públicament el tractament de la reproducció assistida
a lesbianes. En canvi la comunitat autònoma de València,
governada pel Partit Popular, idò la passada legislatura ho
estava finançant.

Per tant no ens diguin que és un tema ideològic, de partits
polítics, perquè no és així. La pràctica ha demostrat que cada
comunitat autònoma ha anat prenent en relació amb aquest tema
la seva pròpia decisió, supòs que en funció més de la seva
disponibilitat econòmica i de les seves prioritats que no per
qüestions de caire d’ideologia política.

Per tant consideram que és un tema en què no es discrimina
cap tipus de dona, però és una qüestió de possibilitats de
finançament o no, de prioritats.

I... no ens va sorprendre que MÉS fes aquesta proposta, però
sí que ens sorprèn que ens la faci el Partit Socialista; no vostè,
Sr. Thomàs, que vostè no ens sorprèn per a res, però sí que ens
la faci el Grup Parlamentari Socialista perquè, com dic, són ells
els que han governat el nostre país durant vuit anys, els que
varen aprovar aquesta normativa, i els que mai no varen
incorporar podem dir el que és la barra lliure quant a
finançament per part de la sanitat pública de la reproducció
assistida. Sempre ha estat una prestació en casos d’infertilitat,
i així ho defensava el Ministeri de Sanitat quan la Sra. Ministra
era la Sra. Pajín. 

Espanya, ho sabem, té una sanitat pública magnífica, un
70% dels espanyols n’estam satisfets, però el Sistema Nacional
de Salut no ho finança tot, ni ara ni abans, ni ara que governa el
Partit Popular ni abans que governava el Partit Socialista, i quan
una persona està sana i el metge diu que no hi ha infertilitat el
Sistema Nacional de Salut no paga. I això és així des de 2006,
i saben què ens deia en aquell moment la Sra. Pajín? “El
Sistema Nacional de Salud no discrimina a ningún ciudadano
ni por recursos ni por orientación sexual, y se garantiza el
tratamiento a los pacientes que demuestran su imposibilidad
para concebir”; per tant, com els dic, no hi ha hagut canvi de
criteri. 

El Partit Socialista va fer aquesta normativa, nosaltres
continuam amb ella i he de dir, ja ho vàrem dir fa quinze dies,
però que tampoc no és el moment més oportú perquè les
comunitats autònomes ampliïn la seva cartera de serveis. Tots
sabem el deute que ha hagut d’afrontar el govern del Partit
Popular a nivell nacional, de més de 16.000 milions d’euros;
que això ha obligat a fer una dura reforma sanitària per no haver
de veure la fallida del sistema i haver de tancar hospitals, i
simplement el que estan fent els governs, en aquest cas i en
molts altres, és prioritzar.
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Moltes gràcies. I no donarem suport, com l’altre dia no ho
vàrem fer, a aquesta proposta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer moltes gràcies, Sra. Santiago, pel seu suport a
aquesta iniciativa. 

Miri, Sra. Palau, el concepte que jo pugui tenir de la seva
persona no té cap interès. El que sé és que si la ministra demà
anunciàs un canvi vostè demà canviaria d’opinió. Com que no
té opinió, jo l’únic que li deman és que, ja que té informació
privilegiada de la Conselleria de Salut, és que faci un poc de
feina, i que no digui mentides, no digui mentides.

Si vostè necessita llegir el document del grup de treball que
es va dur al Consell Interterritorial el pos a la seva disposició,
però evidentment no es va modificar la cartera de serveis, el que
es va fer és canviar la definició de qui podia gaudir de
determinats tractaments. O sigui, ja està bé de manipular. Però
és que es fa el mateix; jo ja sé que vostès no han llevat de la
cartera de serveis que un es pugui operar o pugui anar a una
consulta externa, o es pugui fer una radiografia, ja sé que no ho
han fet, però és que ara ningú no sap ni quan m’operen, ni qui
m’opera ni on m’opera, ni donen informació. Per això
aclareixi’s, aclareixi’s. Però a més no digui mentides, perquè
vostès han canviat les normes. 

Si ho vol, circular 3/2009, de 17 de març de 2009; els
criteris de la Conselleria de Salut per a aquest tipus de
tractaments. Ja ho sap?, dones soles, parelles homosexuals;
estaven incloses. Són vostès que amb la circular del 2013 les
treuen a fora. També és mentida, això? Són documents tan
oficials un com l’altre de la Conselleria de Salut. Són vostès que
han canviat els criteris, i que prenen aquesta decisió?, em pareix
molt bé, però ja que és una proposició que fa quinze dies ja
vàrem discutir, podria fer un poc de feina, es podria
documentar.

És veritat que qualque comunitat autònoma va excloure
dones, però també han passat coses, i li ho vàrem dir l’altre dia,
que hi ha sentències de tribunals superiors de comunitats
autònomes que han obligat a pagar aquestes tècniques de
reproducció humana assistides perquè consideren que
l’aplicació d’aquests criteris restrictius va en contra de la
Constitució. Li ho vàrem dir, això són realitats. Però la realitat
més clara és: circular de 2009, circular de 2013, aquí, no
importa que vagi enlloc; una discrimina, l’altra no discrimina,
dones soles, parelles homosexuals. Ja pot gesticular, se’n fot, ja
ho sé, però això és el que diu una circular del 2009, això és el
que diu una circular del 2013. 

Vostès han canviat la norma; idò ja està, com a mínim sigui
coherent i defensi que vostès prenen decisions que per a
nosaltres són discriminatòries per raó de sexe, d’orientació
sexual o de forma de família. I ho podem demostrar, perquè la
norma del 2009 no contempla el que la seva de 2013. 

A mi no m’estranya. Si ho hem denunciat. Primer han dit
mentides contínuament, i en podríem posar... El famós
document que hem manejat moltes vegades del 2010 del Partit
Popular ja ho deia ben clar: això de la reproducció humana
assistida no és un tractament, això és una qüestió de caràcter
social. Posa “només ho han de fer una vegada o dues en la seva
vida i té caràcter voluntari”. Això és la concepció que vostès
tenen. Tenim un marc normatiu que ens diu que la dona té una
dignitat, té una autonomia de decisió i que no parla de com es
relaciona ni amb qui es relaciona. Són vostès. A mi m’agradaria
saber quina por tenen vostès, el Partit Popular, de la lliure
elecció de les dones en relació amb la seva salut sexual i
reproductiva. Volen dir qui ha de quedar embarassada, de qui,
quan, si una ha de practicar lliurement una interrupció
d’embaràs o no... Quina por tenen de les dones, que no les
deixen decidir? 

I principalment el que li dic, no digui mentides. L’anterior
legislatura les dones soles i les parelles homosexuals tenien dret,
tenien garantides aquestes tècniques. I li ho torn a dir: circular
3/2009 del mes de març del 2009; la norma que s’ha fet en
aquesta legislatura el mes d’abril d’enguany discrimina les
dones totes soles, les parelles homosexuals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant nosaltres defensam aquesta proposició no de llei
perquè pensam que vostès han canviat els criteris d’inclusió, de
definició, i exclouen per raó de discriminació de sexe, orientació
sexual i forma de família.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10090/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig al
copagament farmacèutic dels medicaments dispensats a les
farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
10090/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig al
copagament farmacèutic dels medicaments dispensats a les
farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria. 
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Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nefast reial decret que va
aprovat tot sol el Partit Popular, el 16/2012, d’abril del 2012,
crec que ja està plenament demostrat que era una carta amagada
que tenia el Partit Popular, que va fer un gran frau electoral, i
que el motiu no és garantir el Sistema Nacional de Salut sinó
modificar l’atenció sanitària al nostre país.

Ho hem repetit moltes vegades, no ens en cansarem, que
varen modificar qui té dret al nostre país a una atenció sanitària
universal, varen introduir una cartera de serveis comuna
suplementària en copagaments, i varen introduir modificació de
cartera de serveis i modificació de gestió, anant cada vegada
fent nínxols de gestió privada. 

Dins aquesta modificació de cartera de serveis tenim que
aquesta modificació de cartera va lligada a copagaments,
copagaments farmacèutics, que per primer cop els pensionistes
del nostre país, que això no els ho varen explicar abans de les
eleccions, ara tenen un copagament farmacèutic. Ja saben vostès
que aquí a les Illes Balears el primer any els han exprimit en
10,7 milions d’euros, 2,5 milions dels tenen repartits entre les
farmàcies; ahir mateix es varen negar a posar un sistema que no
cobràs l’excedent de manera innecessària, i dins aquests
copagaments també en complementaven un de nou, que és
cobrar per aquells medicaments que són dispensats a través de
les farmàcies hospitalàries perquè no són d’ús ambulatori i per
tant no es poden dispensar a través de les farmàcies.

Evidentment això va obligar a fer tota una sèrie de canvis
normatius, a rel del Reial Decret 16/2012. Primer es va haver de
fer una modificació per establir que aquests medicaments d’ús
hospitalari es podien dispensar i es podien cobrar a través de les
farmàcies hospitalàries, i al final va sortir una resolució dia 10
de setembre d’enguany de la Direcció General de Cartera Bàsica
de Serveis i de Farmàcia per modificar les condicions de
finançament d’aquests medicaments.

Evidentment aquesta resolució també té la seva història,
perquè es va fer sense cap tipus de notificació ni informació
prèvia per part del Ministeri de Sanitat, és a dir, amb nocturnitat
i traïdoria, una resolució que va ser amagada al consell
interterritorial, a les conselleries de Salut, i d’aquesta manera
s’evitava publicitat, publicitat que evidentment hagués alertat,
com així va ser a posteriori, els professionals de la sanitat, els
malalts afectats, i nosaltres esperam que les comunitats
autònomes en general. I no es va dur al consell interterritorial
per conèixer i escoltar el seu parer.

Nosaltres consideram que aquest nou copagament expressa
en realitat una crueltat i una insensibilitat i una injustícia molt
importants. I per què deim això?, perquè no parlam d’uns
medicaments qualssevol, estam parlant d’un grup de persones
que sofreixen, per començar, malalties greus, i que per tant són
colAlectius vulnerables, i que evidentment han de prendre uns
medicaments que no prenen perquè volen sinó perquè els ho han
aconsellat professionals sanitaris i que per tant no està en la seva
decisió prendre’ls o no prendre’ls. I són malalts, a més, de
malalties cròniques, de malalties greus, són malalties cròniques,

és a dir, que s’han de pagar durant un cert temps i a vegades
durant tota la vida. I aquests tipus de medicament els prenen
persones que normalment ja estan en una situació de feblesa, de
vulnerabilitat a conseqüència d’aquesta malaltia crònica i greu,
i estam parlant, perquè jo crec que vostès si no ho han mirat ho
haurien de saber, de persones que prenen medicació pel càncer
de pulmó, pel càncer de mama, pel càncer de pròstata, càncer de
cervell, càncer de fetge, de còlon, que tenen leucèmies, que
tenen trastorns mieloproliferatius, que tenen hepatitis crònica,
hepatitis crònica pel virus C, pel virus B, que tenen artritis
reumatoide, que tenen esclerosi múltiple, que tenen una
degeneració macular de retina que és una malaltia molt freqüent
en persones majors, persones que tenen metàstasis òssies... Un
caramull de medicaments que també hi fiquen dispositius, DIU,
amb hormones; un caramull de situacions que, si ens situam a
les malalties greus i cròniques, són persones que efectivament
necessiten aquests medicaments per viure i per sobreviure, i que
no està dins les seves possibilitats deixar-los de prendre. 

Per tant prendre o prendre no hauria d’estar sotmès, entre
altres coses, a la seva capacitat adquisitiva pel risc que té el no
prendre’ls. I efectivament són persones que pagarien, totes elles
molt gustosament, per no tenir la malaltia ni per haver de
prendre aquest medicament, poden estar absolutament
convençuts d’això que acab de dir.

I davant aquesta circumstància, moltes associacions i tots,
tots, tots els colAlectius professionals sanitaris han fer arribar la
seva protesta al Ministeri de Sanitat i a les diferents conselleries
de Salut. I mentre veim que determinades comunitats
autònomes, que és indiferent si són PP o PSOE, han manifestat
el seu rebuig. Hi ha comunitats autònomes com Andalusia o el
País Basc que han presentat recurs d’alçada, i hi ha altres
comunitats autònomes, com per exemple Castella-Lleó o
Astúries, que han demanat al ministeri la derogació de la
resolució aquesta del 10 de setembre.

És per aquest motiu que nosaltres presentam aquesta
proposició no de llei que contempla tres punts; un, que el
Parlament rebutja aquest nou copagament de fàrmacs que són
dispensats a través de farmàcies d’hospital de manera
ambulatòria; un segon punt on el Parlament insta el Govern de
les Illes Balears perquè insti el Ministeri de Sanitat a derogar de
forma immediata aquesta resolució de dia 10 de setembre de
2013, que permet cobrar per aquests medicaments retirats a
través de les farmàcies dels hospitals; i un tercer punt on el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, així com han
fet altres governs autonòmics, anunciï públicament que
l’esmentada resolució no es farà efectiva en el territori ni per als
ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Per tant cap ciutadà afectat no hauria de pagar ni realitzar
cap tipus de pagament pel subministrament d’aquests fàrmacs
a les farmàcies del Servei de Salut de la nostra comunitat
autònoma. Moltes gràcies.
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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, i una vegada més almanco que consti en
acta que demanaria a la Mesa la possibilitat que agrupés les
PNL, a ser possible, per temes, perquè realment a vegades no se
segueix l’ordre cronològic, i avui hem tengut un exemple que fa
una setmana o dues vàrem tractar el tema anterior, i nosaltres
com a grup MÉS tenim també una proposició no de llei molt
semblant a aquesta, com és natural, perquè l’oposició reacciona
de forma bastant igualitària o igual davant l’atac que està patint
el sistema sanitari públic espanyol. Per tant si es podria fer, més
que res per no repetir-nos en els arguments i per evitar que
potser sigui..., fer les comissions una mica més dinàmiques. 

Nosaltres en tenim una de molt semblant, Sr. Thomàs,
perquè efectivament vàrem esperar la reacció del Govern davant
aquesta situació i la reacció del Govern davant aquesta situació
és que de moment -de moment, ho ha dit un parell de vegades
el conseller- no es farà aquest pagament, però no hi ha hagut
una declaració contundent que digui que el Govern rebutja
aquesta mesura i no l’aplicarà a la comunitat autònoma.

Per tant, la nostra proposició no de llei va en aquest sentit,
que es defineixi d’una forma molt contundent en aquest sentit
que no s’apliqui el pagament hospitalari o el pagament de la
medicació que es dispensada en els hospitals, perquè ens sembla
de les mesures més cruels que ha pres el Govern de l’Estat
espanyol, de les més cruels, perquè ja van a l’hospital per
precisament estalviar a l’Administració pública, perquè abans
es dispensaven en altres punts del sistema sanitari, es va anar als
hospitals perquè al sistema públic li costàs menys, ja no anaven
a la farmàcia, sinó que als hospitals, costava menys al sistema
públic i per tant, anaven al sistema públic, al sistema hospitalari
a agafar les medicacions, s’han de desplaçar a l’hospital. I són
unes medicacions que ja no... per a malalties cròniques en què
pots parlar de qualitat de vida o no qualitat de vida, és que
moltes són mortals, és que algunes d’aquestes, si no les prenen,
s’escurça la seva vida físicament, en dies, en mesos, en
setmanes. 

Per tant, aquest govern ha de dir que no a això de forma
clara i de forma contundent. Només ho ha fet de moment
temporalment o de moment, com diu el conseller.

Estam d’acord amb vostè que l’objectiu que té aquest Reial
Decret Llei 16/2012, i que ens ha duit realment una feinada de
fer proposicions no de llei i segurament encara ens en durà més,
és un canvi de mentalitat dels ciutadans per facilitar l’accés de
l’empresa privada a l’empresa pública. I això quan un té Internet
i ara que tot és a l’abast de tothom i es fica a la FAES i es fica
a sanitat de la FAES i va cercant dins la FAES documents
anteriors al Govern del Sr. Rajoy, ens trobam fil per randa com
ha de fer un govern per facilitar l’accés de l’empresa privada a
la sanitat pública, i el primer que diu és “qüestionin vostès la
sostenibilitat” i l’únic argument que sentim aquí és que hem de
fer una sanitat sostenible. 

Algú del PP s’ha plantejat la sostenibilitat de l’exèrcit? Algú
s’ho ha plantejat? Algun parlamentari d’aquest govern, d’aquest
parlament, del Partit Popular ha dit que ens hauríem de plantejar
la sostenibilitat de l’exercit, que ens costa un dineral? Ningú,
cap. Ens costa un dineral mantenir aquest exercit, però això no
és tocable, la sostenibilitat de l’exercit és sagrat, la sanitat
pública, per suposat que no. Qüestionar la sostenibilitat, primer
punt que diu la FAES.

Segon punt, acostumin-los a pagar el que no estan
acostumats a pagar: targeta sanitària, la qual no pagàvem, la
pagam; transport urgent, el qual no pagàvem i ara es paga; els
pensionistes els quals no pagaven la medicació, ara la paguen i
després els han de retornar els doblers que han pagat de més.

Tercer punt, vagin excloent colAlectius: primer colAlectiu
exclòs, els immigrants; segon colAlectiu exclòs, les dones
homosexuals de la inseminació artificial, i en veurem més. En
veurem més perquè l’important és que anem canviant de
mentalitat, la sanitat pública no és sostenible, la sanitat pública
no és per a tothom, a la sanitat pública s’hi accedeix a través de
taxes.

Conviure la sanitat pública amb la sanitat privada.
Acostumin als ciutadans a no saber qui l’atén, si un funcionari
o un subcontractat d’una empresa, acostumin-los a això i així no
sabran si hi van o no hi van; que quan vagin al metge de
capçalera no sàpiguen si els enviaran a Son Espases o a una
clínica concertada, que no ho sàpiguen, acostumin-los vostès a
això, un altre punt que assenyala la FAES.

Assenyalin els que estan malalts, que els colAlectius que
estan malalts es visualitzin, que vegin els ciutadans que els
colAlectius que estan malalts costen doblers als altres, i ho fan
beníssim: els pensionistes ben assenyalats, abans no pagaven i
ara paguen, perquè com que l’edat no ajuda a estar sa, són els
pensionistes els que han d’estar malament, i aquest és un altre
que entra en aquesta línia, aquest és un altre que entra en
aquesta línia: penalitzam els que estan malalts, el que té un
càncer el penalitzam, el penalitzam mitjançant el transport, els
penalitzam mitjançant el fet que han de pagar més medicament
i ara a més han d’anar als hospitals i que l’hauran de pagar.

Per tant, el motiu d’això, cregui’m que no és la sostenibilitat,
cregui’m que no és garantir una major qualitat, sinó que ens
anem acostumant a l’empresa privada. De fet, el Sr. President
i el Sr. Conseller ho varen anunciar a Eivissa que, per primera
vegada a la nostra comunitat autònoma, hi haurà la privatització
d’un servei tan cabdal com és la radioteràpia a Eivissa, amb
gestió privada, no concertació, amb gestió privada. Van poc a
poc introduint aquests espais públics i aquests espais privats.

Per tant, nosaltres sempre defensarem la sanitat pública i
universal, perquè una sanitat no pot ser pública si no és
universal, si no tothom hi té accés i té la mateixa equitat
d’accés.
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Per altra banda, tenim uns responsables de la salut pública
que no fan cap tipus de prevenció en salut pública i per tant,
tenim una població que té més dificultats per accedir a posar-se
sana i té més facilitat per posar-se malalts; tenim població que
no menja adequadament i això és cabdal per a una salut
adequada; tenim població que si abans..., coses tan senzilles
com l’accés a l’aigua, comencen a tenir dificultats, si vostès
escolten en els autobusos, escolten a qualsevol banda on hi ha
més de vint persones els diran coses com aquesta, els diran
coses com que se’n van a comprar un determinat producte
perquè és 2 cèntims més barat o que abans es dutxaven cada dia
i ara no es poden dutxar perquè la factura de l’aigua... Per tant,
totes aquestes mesures, com la higiene, el menjar, que garantien
que la població estigués més sana i per tant, pogués la sanitat ser
més barata, curar fos més barat, també es retiren -també es
retiren. No hi ha informació, no hi ha campanyes de
sensibilització, no es fa res, per tant, tenim una població que
cada vegada té més dificultat d’accés a ser curada i més
possibilitats d’estar malalta.

Per tant, nosaltres donarem aquest suport. L’única cosa és
que m’agradaria que m’aclarís per què no podem instar
nosaltres directament l’Estat espanyol, per què hem de passar
pel Govern de les Illes Balears en el punt 2? Pens que tenim
suficient autonomia perquè el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de l’Estat espanyol per retirar aquesta resolució.

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. M’agradaria començar
aclarint que el Partit Popular no ha comès cap frau. El Partit
Popular s’ha hagut de menjar el frau comès per altres i el
resultat de la mala gestió dels governants anteriors, aquí i a
Madrid, i afortunadament i amb molt d’esforç aconseguim sortir
del forat negre al qual ens varen deixar.

M’agradaria aclarir també a la Sra. Santiago, ja sé que no em
puc referir a ella perquè no és la proposant, però m’ha cridat
l’atenció, ens diu que es mira per Internet la pàgina de la FAES
i jo voldria dir que no fa falta recórrer a la FAES per trobar el
concepte de copagament. La passada legislatura molts d’alts
càrrecs del Partit Socialista, alguns formant part del Govern del
Sr. Zapatero, ja anunciaven que el copagament sanitari era
l’únic camí per fer viable la sanitat pública i la Llei de
dependència, aprovada pel Govern Zapatero, va incorporar el
copagament des del minut zero.

I vostès mateixos segur que si avui en dia governassin en
aquesta comunitat otro gallo cantaría, un altre seria el discurs
que escoltaríem aquí, perquè la passada legislatura vàrem veure
com els pressuposts del 2009 quan passaven al 2010 tenien una
retallada molt important, per què? Perquè estàvem en crisi i ens
havíem d’adaptar a les circumstàncies del moment. Per tant,
quan un és a l’oposició és molt fàcil parlar i és molt fàcil cantar
i un té solucions per a tot, però quan es governa i un ha

d’afrontar els fets i ha d’afrontar els problemes i la realitat, les
coses són ben diferents, tant si un és d’esquerres com si és de
dretes.

El Reial Decret 16/2012 s’aprovà per afrontar amb rigor i
eficiència una situació absolutament insostenible per la sanitat
pública del nostre país. Estam totalment convençuts que no
cabia altra opció que aquesta, adoptar mesures urgents per
afrontar un deute sanitari superior als 16.000 milions d’euros,
que entre els anys 2009 i 2011 havia augmentat en un 173% que
provocava un termini de pagament de les factures a proveïdors
entre els 500 i els 700 dies depenent de la comunitat autònoma.
Això òbviament ocasionava l’asfixia per a milers de proveïdors
sanitaris i també per a milers d’empleats.

A més, els greus desequilibris econòmics, també es produïen
serioses desigualtats en l’evolució i l’accés a les prestacions
sanitàries en funció de la comunitat autònoma, cosa que
trencava principis bàsics del Sistema Nacional de Salut com
l’equitat i la cohesió social.

Els ciutadans espanyols tenien distintes prestacions i de
distinta qualitat en funció de la comunitat autònoma en què
residissin, ho hem vist abans en un altre tema que tractàvem, de
reproducció assistida que sí que certament a la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’estava aplicant, però en altres
comunitats espanyoles del Partit Socialista no era així i en altres
comunitats autònomes governades pel Partit Socialista... pel
Partit Popular, perdó, sí que era així, però és clar, si hem
d’aplicar, hem de donar prestacions sanitàries i llavors quan
deixam de governar deixam un forat inassumible que posa en
perill el sistema sanitari, no sé què val més. No sé què val més,
si hem de fer barra lliure de tot i café para todos y de todo, però
llavors resulta que no ho podem pagar... Ja sé que per a vostès
-ja els ho he dit alguna vegada- la millor factura és la que no es
paga, però nosaltres tenim una altra concepció del que ha de ser
la prestació sanitària pública.

Aquests que he expressat són alguns dels motius que
expliquen els canvis urgents que el Ministeri de Sanitat ha hagut
de fer per reduir el deute i garantir la sostenibilitat del sistema.
A més, el Govern d’Espanya ha aportat solucions econòmiques
com el Pla de pagament a proveïdors dotat amb 16.000 milions
d’euros el 73% del qual ha anat a sanitat; també el Fons de
Liquidesa Autonòmica, dotat el 2012 amb 18.000 milions
d’euros i el 2013 amb 23 milions d’euros. Així, des del 2011 el
Govern del nostre país ha reduït en més de 10.000 milions
d’euros el deute del sistema sanitari. I nosaltres pensam que
això sí que és defensar la sanitat pública i garantir la seva
supervivència, no el malbaratament descontrolat i el dispendi
irresponsable que s’ha practicat per part de governs anteriors.

I per centrar-nos en el copagament farmacèutic, vull dir que
és un copagament que ja existia, que s’han produït algunes
modificacions, els espanyols en actiu pagaven ja el 40% dels
medicaments, és cert que els pensionistes no pagaven i ara han
de fer una aportació, però també és cert que això ha suposat un
estalvi important. Des de l’entrada en vigor del reial decret fins
al mes d’agost d’enguany s’ha assolit un estalvi de 2.125
milions d’euros i s’han facturat 149 milions de receptes menys,
un estalvi que era demandat per totes les comunitats autònomes.
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Òbviament, s’ha demanat un esforç als ciutadans i a la
indústria farmacèutica, però és que 3.700 tones de medicaments
acabaven al punt SIGRE. El sistema que s’ha impulsat és
solidari i és just: qui més té, més paga i el que menys té, menys
paga.

En el cas de les persones perceptores de rendes mínimes, de
rendes d’inserció i els aturats de llarga durada, ara per primera
vegada estan exemptes de pagar les medecines. 

Ja vàrem comentar ahir en una moció al plenari que un
2,28% de la població espanyola ara està exempta de pagar per
les medecines, 1.328.894 persones a tot el país i 24.372
persones a Balears ja no paguen els seus medicaments des que
ha entrat en vigor el Reial Decret 16/2012. És clar que això a
vostès no els agrada comentar-ho.

Respecte dels medicaments d’ús hospitalari volem aclarir el
següent: cap pacient ingressat no ha de pagar res per la
medicació ni pels productes sanitaris amb els quals és tractat. 

Respecte a la prestació farmacèutica ambulatòria, que és la
que es dispensa al pacient mitjançant recepta mèdica o ordre de
dispensació hospitalària a través de l’oficina o serveis de
farmàcia, el canvi que s’ha produït és equiparar la recepta
mèdica amb l’ordre de dispensació ambulatòria, una
modificació efectivament introduïda pel Reial Decret 16/2012.

La principal finalitat d’aquesta modificació és recollir la
realitat de la farmàcia hospitalària que ja no només la formen
els medicaments que s’administren als pacients ingressats, sinó
que també són de dispensació ambulatòria, però a l’hospital.

Actualment i dins del projecte de l’extensió de l’e-Salut, la
progressiva implantació del a recepta electrònica a tot el territori
nacional i a tots els àmbits requereix d’una homogeneïtzació en
les anomenades prescripcions dels medicaments. Es tracta d’una
mesura adreçada als medicaments i productes sanitaris que
actualment es dispensen a l’oficina de farmàcia i de farmàcia
hospitalària i que estan subjectes a l’aportació de l’usuari, però
el sistema d’aportació reduïda al Sistema Nacional de Salut
preveu una aportació màxima en qualsevol cas de 4,13 euros,
com a màxim. Així es garanteix l’accés als medicaments per a
malalties greus o cròniques, ja siguin de dispensació hospitalària
o d’oficina de farmàcia. 

En el cas de les Illes Balears tots sabem que encara no
s’aplica i el nostre conseller de Salut ha dit reiteradament que el
Govern no permetrà que cap persona que requereixi ser tractada
amb medicaments de dispensació ambulatòria hospitalària
deixarà de tenir-hi accés per raons econòmiques. Aquest és el
compromís del nostre govern i d’aquesta manera cap persona a
la nostra comunitat autònoma deixarà de tenir el tractament
necessari farmacològic, encara que no el pugui pagar.

Per tant, no votam a favor de la seva proposta. Hem dit
moltes vegades que no ens agraden els copagaments, tant de bo
ni el Govern central ni cap govern n’hagués d’aplicar cap, però
entenem quina és la difícil situació que s’ha hagut d’afrontar i
que si s’havien de trobar solucions i evitar la fallida del sistema
sanitari i garantir-ne la sostenibilitat era ineludible fer una
reforma i prendre mesures. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la Sra. Santiago el seu
suport i dir a la Sra. Palau, primer, el PSOE no va posar cap
copagament, el que ho va amagar i el que ho ha posat i per tant,
ha fet un frau electoral ha estat el Partit Popular. Això està més
clar que l’aigua.

Aquí no fa gaire vàrem tenir oportunitat de saber què ha
passat amb el primer any del reial decret en temes de
copagament farmacèutic, va quedar ben clar que la Conselleria
de Salut ha baixat la seva despesa farmacèutica en 34 milions,
17,4 milions amb les esquenes i les butxaques dels ciutadans,
90% pensionistes, i els altres 17 milions per aplicació d’un
decret de Zapatero que afectava a farmaindústria, distribuïdors
i oficines de farmàcia. 

Per tant, quedava ben clar que la gestió del Partit Popular ha
estat zero en aquest aspecte perquè l’únic que ha fet és estalviar,
si vostè vol utilitzar aquest verb, però jo utilitzaria que han
estalviat 17,5 milions perquè han exprimit els ciutadans, siguin
pensionistes majoritàriament o persones actives. I si
efectivament ha quedat qualque petit colAlectiu exclòs d’aquest
copagament no serem nosaltres els que no n’estiguem contents.

Parlam d’una qüestió molt concreta que és el copagament
d’aquelles persones que tenen malalties greus, que han de
prendre medicaments molt seriosos, que no està en la seva
decisió deixar-los de prendre i precisament, em permetran que
jo, la paraula del conseller i el seu compromís, he escoltat a tres
consellers en dos anys aquí dir que no posarien copagaments, la
seva paraula no té cap valor i el seu compromís tampoc. Perquè,
a més, en aquest fet concret, en seu parlamentària del Congrés
dels Diputats, tant la ministra de Sanitat, Sra. Mato, com la
secretària general del ministeri, la Sra. Farjas, han dit en el
Congrés que l’únic que han fet les comunitats autònomes és
demanar el que en mallorquí diem un téntol. Per què? Perquè les
farmàcies dels hospitals no estan preparades per cobrar i
facturar i, per tant, necessiten uns mesos per posar-ho i han
assumit el compromís que a principis d’any ho cobraran.
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El que nosaltres li demanam a la conselleria no és paraula ni
compromís, el que li demanam és que faci el que han fet altres
comunitats autònomes del PP i del PSOE, recurs d’alçada i
pacte clar de retirada, de derogació d’aquesta resolució. Per això
ho duim nosaltres aquí. No serveixen de res les paraules, i les
seves, en aquests temes, ha quedat demostrat que encara
serveixen de menys.

Perquè el tema està claríssim, miri, avui tots els diaris a
primera plana duen una foto, els 7.000 milions de deute de
l’Ajuntament de Madrid serveixen perquè hi hagi fems per tota
Madrid, 7.000 milions de deute Madrid. Efectivament hi havia
deute dins Sanitat, efectivament es paguen els proveïdors, però
digui el que ve després, perquè es paguen els proveïdors, però
això és deute que tenen els ciutadans de Balears cap a qui els ha
deixat aquests doblers. El deute de les Illes Balears, el campió
del deute, que ja arriba quasi als 6.000 milions és el Sr. Bauzá.

Però en el tema en concret, vostès volen fer pagar un
copagament a persones amb malalties greus que necessiten
medicaments molt concrets, un d’ells, que es diu Afinitor, que
és un tractament per a càncer de mama resulta que un dels
principals metges del nostre país, famós internacionalment,
apadrina aquest medicament a tota Europa, medicament que
augmenta la supervivència del càncer de mama un any, s’ha
mirat el llistat del BOE? Està inclòs. I això com moltes altres
coses. Milers i milers de persones, però més d’un centenar de
mil de persones tenen una hepatitis C o una hepatitis B
cròniques, algunes per mala praxis del sistema assistencial,
aquesta gent haurà de pagar perquè, com deia la Sra. Santiago,
no està en les seves mans deixar-ho de prendre.

Miri, nosaltres hem formulat, entre altres coses, deu
preguntes a la Conselleria de Salut, que ens digui quin estalvi
preveu obtenir, a quantes persones afecta, per quines raons ho
justifiquen, quins informes han fet? Si això, evidentment, els
servirà d’instrument de finançament? I altres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... preguntes, no hem obtingut cap resposta. Deixin-se de
mentides, això no és per fer-ho més sostenible, i ahir vàrem
posar un exemple, cobren una taxa per una emissió d’una
targeta que no serveix per a res, però mantenen una desgravació
per a assegurances privades, 3,5 milions renuncien a tenir, 3,5
milions. En podríem dir una altra, 2,5 milions que ha reconegut
el conseller que retenen les farmàcies dels pensionistes i que és
innecessari. Té un programa de recepta electrònica dels millors
d’aquest país, no l’utilitzen. Són decisions que vostès prenen.
Evidentment, no ens serveix de res la paraula del conseller, és
una cosa tan simple com demanar específicament que aquesta
resolució del BOE sigui derogada. Quan sigui derogada ens
creurem al Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la... Sí?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Disculpi, presidenta. Però no m’ha contestat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah! Sí, si accepta l’esmena. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, podem instar... és una qüestió semàntica que no té més
importància. Evidentment, jo no tenc cap complex d’inferioritat,
el Parlament pot instar directament el ministeri, però
evidentment la raó de posar la Conselleria de Salut és perquè és
a qui correspon per fer complir, entre altres coses, el nostre
Estatut d’Autonomia. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Supòs que, no accepta o sí accepta l’esmena?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

No accepta. Molt bé. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

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