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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí presidenta, Esperança Marí substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 399/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació del
dret a l'assistència sanitària per part dels ciutadans
espanyols emigrants.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 399/14, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre recuperació del dret a
l’assistència sanitària per part dels ciutadans espanyols.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores diputades i
diputats. Aquesta proposició no de llei està presentada davant
un nou retall que ha fet el Partit Popular en el que nosaltres
consideram dret a l’assistència sanitària a Espanya. Una decisió
que comença amb el Reial Decret Llei 16/2012 i que ara ha
donat una volta nova, que modifica novament el model
universal de sanitat i que en aquest cas afecta espanyols que
s’han vist obligats a emigrar i a sortir fora del nostre país.

Com hem dit, això sorgeix des d’una primera modificació,
perquè al final n’han fet quatre, del Reial Decret Llei 16/2012
i que afecta conceptes com la universalitat del dret a l’atenció
sanitària. Hem de recordar que el nostre sistema sanitari sorgeix
des del consens, que es desenvolupa durant més de trenta anys,
amb la Llei general de sanitat i la darrera normativa, la Llei
general de salut pública de l’any 2011, on sempre es
consideraven tots els espanyols i estrangers que vivien en el
nostre país com a persones que tenien dret a rebre atenció
sanitària i estaven protegits per l’article 43 de la Constitució,
que garanteix el dret a la protecció de la salut. Un sistema
sanitari que ha demostrat amb la seva experiència i amb els seus
resultats en salut, amb les seves avaluacions que és un sistema
sanitari eficient i sostenible.

Hem de dir que des dels dos anys que han passat de
l’aprovació pel Partit Popular del Reial Decret Llei 16/2012, el
Partit Popular que el va aprovar tot solet, sense suport de ningú,
ni de grups polítics, ni grups parlamentaris, ni sindicats, ni
d’organitzacions professionals sanitàries, no només no ha estat
capaç de rectificar, sinó que ha donat passes fora consens, fora
debat, com el tema que discutim avui horabaixa i que restringeix
encara més el dret a l’assistència sanitària. Són dues qüestions:
per una banda, demanen, exigeixen la residència als ciutadans
espanyols que hagin esgotat les prestacions o el subsidi per atur

per poder continuar tenint el dret a la sanitat, i per altra banda,
la decisió de considerar, a efectes de manteniment d’aquest dret
a l’assistència sanitària, és a dir, a tenir la targeta sanitària, quan
no es resideix a Espanya, si es passen més de 90 dies fora del
país.

Ens trobam amb una crisi econòmica important, amb un atur
molt importat que afecta sectors tan importants, tan qualificats,
com són els nostres joves i, per tant, ens trobam amb colAlectius
importants de joves i persones qualificades que han perdut la
seva feina els quals en aquest moment tornen sortir a l’exterior
a cercar feina i també a cercar formació. 

Aleshores ens trobam amb aquests dos fets, que per a
nosaltres són greus, un exigir residència als espanyols que han
esgotat les prestacions o el subsidi d’atur per poder seguir tenint
aquest dret a la sanitat, i per una altra, aquesta modificació de
passar de 180 a 90 dies, la decisió de considerar a efectes de
manteniment el dret a l’assistència sanitària, si no es resideix a
Espanya i que afecta aquests colAlectius.

Evidentment, no entenem per què es prenen aquestes
decisions, això no suposa cap estalvi, ni major eficiència, i és un
fet que hem de remarcar, que són canvis, els quarts canvis que
s’han fet des del Reial Decret Llei 16/2012, de la definició de
persones que tenien dret a rebre atenció sanitària. La penúltima
modificació legislativa del PP reconeixia que tenien dret a
assistència sanitària les persones que havien esgotat les
prestacions per atur, els mantenia el dret a l’assistència
sanitària, i ha estat en aquesta darrera modificació, feta amb una
disposició final onzena de la Llei de pressuposts de l’any 2014,
on s’ha ficat, al final d’aquesta definició, el concepte de residir
a Espanya. Torn dir-ho, és el quart canvi que ha fet en dos anys
el Partit Popular dins aquesta definició de qui té dret a rebre
aquesta atenció sanitària.

És per a nosaltres un fet important. I un segon fet és per què
s’ha limitat la residència a 90 dies per a la sanitat, enlloc dels
180 dies que per exemple es fixen per a la residència fiscal. Per
què per a una residència fiscal són 180 dies i per poder tenir dret
a assistència sanitària són 90 dies?

Hem de dir que segons la norma europea, aquesta legislació
entra en confrontació amb la legislació europea. No hi ha
legislació europea que contempli aquesta limitació a 90 dies. I
per tant, és un altre retall del Partit Popular i que en aquest cas
va en contra o és contrari al dret comunitari i a la lliure
circulació de persones i treballadors dins la Unió Europea.

Vostès saben que hi havia una normativa que això ho
establia en 180 dies. A més, aquí el que s’ha fet és prendre una
determinació de termini de residència a efectes de dret a
prestació sanitària, amb un concepte legal molt més restrictiu
del nostre ordenament jurídic i és una legislació que surt de la
Llei d’estrangeria. És una limitació de temps absolutament
estranya a la legislació sanitària, una legislació que regula el
dret a la protecció de la salut dels ciutadans i que estableix drets
i deures que tenen els poders públics. És a dir, ara el Partit
Popular fa una restricció del dret a assistència sanitària que
actua en detriment del dret a la protecció de la salut que
garanteix l’article 43 de la Constitució Espanyola.
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En conclusió, és la quarta modificació que fa el Partit
Popular respecte de qui dret a rebre atenció sanitària. I tornam
dir i d’això va la proposició no de llei, que el Parlament insta el
Govern d’Espanya que modifiqui aquesta legislació perquè tots
els ciutadans espanyols, que necessiten, per qüestió laboral i per
qüestió de formació, emigrar fora del nostre país, puguin
recuperar aquest dret d’assistència sanitària, i que es tornin
enrera les dues modificacions legislatives, introduïdes a través
de la Llei de pressupost de l’any 14, i que fan que els ciutadans
espanyols que han perdut la prestació per atur, no se’ls obligui
a residir a Espanya. I que s’anulAli i també es derogui la
disposició addicional que fa aquesta referència de modificar i
adquirir una legislació de la Seguretat Social la qual no té res a
veure amb el dret a assistència sanitària i a la protecció de la
salut.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei,
amb aquests tres punts, els quals bàsicament demanen que els
ciutadans espanyols que hagin perdut les prestacions per atur,
puguin mantenir aquest dret a l’assistència sanitària, aquest dret
a la protecció de la salut, independentment de si resideixen o no
a Espanya, i que no es posi aquesta limitació dels 90 dies.

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. Avui
tractam una proposició no de llei que tornarem tractar d’aquí
unes setmanes, perquè també el Grup Parlamentari MÉS n’ha
presentada una de característiques semblants, i també perquè
ens preocupava el mateix tema.

El Boletín Oficial del Estado del passat 26 de novembre, va
incorporar una disposició addicional al text refós de la Llei de
Seguretat Social, que limita l’assistència sanitària a aquells
espanyols o espanyoles que surtin a l’estranger durant més de
90 dies i estiguin en situació d’atur. Aquesta esmena, s’ha
d’assenyalar, o aquesta modificació, s’ha d’assenyalar que va
ser una esmena als pressuposts de l’Estat per a l’any 2014 del
Partit Popular. No va ser una proposta del Govern, va ser una
proposta d’un grup polític, d’un grup ideològic, en aquest cas el
Partit Popular que és al Congrés.

A través d’aquesta esmena també es modifica la Llei de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, la qual en el
seu articulat, on establia quines persones tenien la condició
d’assegurats, entre ells hi havia els aturats, i afegeix al seu
contingut la frase: “i residint a Espanya”. Per tant, al tema
d’aturat assegurat li posa una condició la qual és residir a
Espanya.

Per tant, des de l’1 de gener, aquells ciutadans espanyols,
ciutadans i ciutadanes espanyols que estiguessin més de 90 dies
fora d’Espanya, no tenen assistència sanitària, no tenen dret a
rebre assistència sanitària a l’Estat espanyol. Això afecta
sobretot els estudiants i aturats que són bàsicament els dos
colAlectius més importants de persones que se’n van més de 90
dies a un altre país. Aquests estudiants que els consellers de la
nostra comunitat autònoma, d’Educació, el ministre d’Educació,
la ministra de Treball animaven a l’aventura, que anessin a
estudiar idiomes, que anassin a cercar feina a un altre lloc, que
això els obria món, els obria univers, els obria coneixements, els
obria altres llengües, ara aquests alAlots se’n van allà, tenen la
mala sort que en 90 dies no tenen lloc de feina, no tenen treball,
els pares els continuen ajudant o utilitzen uns estalvis que
tenien, a aquestes persones cridades a l’aventura se’ls lleva la
targeta sanitària, no tenen dret a la cobertura sanitària.

Això suposa que en el país on siguin, sigui Alemanya, sigui
Anglaterra, sigui Itàlia, el país que sigui, Finlàndia també, ja
n’hi ha prou allà també, sigui el país que sigui, es queden sense
assistència sanitària, no tendran dret a rebre assistència sanitària
pública europea, perquè no ho podran demanar. I si se’ls en
dóna, i si se’ls factura, o se’ls haurà de facturar a ells o se’ls
haurà de facturar a l’Estat espanyol, el qual, com que no estan
assegurats, els trametrà una altra vegada a la seva família o a ell
mateix.

Per tant, deixam colAlectius d’estudiants, quan dic estudiants
em referesc a joves, que cerquen feina fora de la nostra
comunitat autònoma, fora de l’Estat espanyol, sense aquesta
cobertura sanitària.

També els aturats, i aquí és de vegades doblement greu,
perquè en el cas dels aturats, persones que tal vegada ja han
acabat la prestació per desocupació, tenen 40 anys, aquí no en
tenen, cerquen feina fora, estan 90 dies, no troben feina i se’ls
lleva el dret d’assegurat, si aquest assegurat era el titular, es
lleva també el dret a la prestació sanitària als seus beneficiaris,
els quals poden ser si és dona a l’home, si és home a la dona i en
tot cas als seus fills i filles i que hauran de demanar assistència
sanitària a l’Estat espanyol, com si fossin pobres de solemnitat.
És a dir, la dona o l’home s’hauran de registrar a l’atur si no hi
estava registrat, haurà de demostrar que no té cap tipus d’ingrés
i després li podran donar una assegurança, una targeta com a
pobre; perquè l’únic pecat és que el seu home o la seva dona, el
titular d’aquella cartilla asseguradora que els donava assistència
sanitària a través de beneficiari, intenta cercar feina a una altra
banda. 

I vostè també ho comentava, Sr. Thomàs, amb una dada
arbitrària, 90 dies per a una assistència i 180 dies per a temes
fiscals. Vull dir el Govern espanyol allarga els processos del
temps de la temporalitat quan ha de recaptar, però quan és
qüestió de donar assistència els redueix.
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I no té a veure amb el control del dèficit, no té a veure amb
el control del dèficit, ho presenta un grup polític, el Partit
Popular, no ho presenta el Govern, un Govern que fins ara hem
sentit que era un gran planificador; si efectivament és un gran
planificador, si acceptam aquesta premissa i d’aquest colAlectiu
hi hagués una gran reducció del dèficit, hem d’esperar que ho
hagués presentat. No respon al dèficit, entre altres coses perquè
no ha presentat mai un document econòmic que justifiqui que hi
ha tanta gent fora, que té assistència sanitària a altres països i
que després les factures que ens emeten aquests països,
impossibiliten la sostenibilitat del sistema, que és el que estam
cansats d’escoltar i que mai no s’ha demostrat. Com ho diu el
Tribunal Constitucional, que no han pogut demostrar que la
retirada de les targetes sanitàries al colAlectiu d’immigrants
pugui venir justificada per un problema pressupostari, perquè no
ho han aconseguit demostrar, és que no han aconseguit ni
entregar els números.

Doncs, davant aquest tema ens trobam amb el mateix fet: no
hi ha cap justificació econòmica pressupostària entregada, en
aquest cas pel Partit Popular, o pel Govern, avalada pel Govern,
que justifiqui aquesta retirada. Som davant una decisió
ideològica. 

Nosaltres ja vàrem anunciar que el tema de la retirada de
targetes sanitàries al colAlectiu d’immigrants, després també les
dones homosexuals que també estan excloses de determinades
prestacions sanitàries, no serien les úniques, perquè el Partit
Popular, amb aquesta idea de privatitzar, que ens acostumem
que la sanitat es privatitzarà, ens canviaran aquesta mentalitat,
anirà excloent colAlectius. I aquest és un altre colAlectiu que
s’exclou, ja en tenim tres, n’hi haurà més o en vendran més:
tenim els immigrants, les persones, les dones homosexuals, i ara
aquest colAlectiu d’espanyols, nascuts aquí i residents aquí, els
quals han pagat molts d’anys aquí, que han pagat l’IRPF, han
pagat l’IVA, que ara que se’n van fora a cercar feina, si duen
més de 90 dies i no tenen la sort de trobar feina fora, se’ls
exclou del sistema sanitari. Hi haurà més colAlectius que
s’excloguin, perquè hem passat d’un sistema universal a un
sistema d’assegurat. I per ser assegurat, qui assegura, qui en
aquest cas és el Govern, posa les condicions, i aquesta n’és una:
residir a l’Estat espanyol.

Quines són les raons? Quan es demana al Partit Popular, la
parlamentària del Partit Popular, la Sra. Susinos, diu que
“abusaven”, que ha de controlar els abusos. És a dir, ciutadans
nascuts aquí, que residien aquí, que se’n van a cercar feina a una
altra banda, que no tenen la sort de trobar la feina a una altra
banda, que duen més de 90 dies i es posen malalts i van al
sistema sanitari públic del país on són, perquè els atenguin, i
aquest país emet la factura a l’Estat espanyol, pel que es veu
abusam, pel que es veu n’hi ha tants que s’abusa, que s’abusa.

Jo record l’argument que deia dels turistes i un dels
arguments era que això no és recíproca, que aquí venien turistes
a operar-se de tot, però que això no era recíproca amb els països
d’origen dels turistes. I ara resulta que tenim espanyols que
abusen del sistema públic d’altres països i que després ens
emeten aquí les factures, són tan abusives aquestes factures, ens
fan pagar tant que hem de canviar aquest sistema.

Una altra de les coses que diuen és que no s’han de
preocupar perquè en el minut 1, va dir aquesta parlamentària del
Partit Popular, de quan tornin, al minut 1 tenen dret a tenir la
targeta sanitària. I és vera que tenen dret a tenir la targeta
sanitària, però no la tenen, no els espera ningú a l’aeroport o al
port per donar-los la targeta sanitària, han de fer tot un seguit de
gestions per tornar aconseguir la targeta sanitària. El Partit
Popular, que havia de reduir l’administració, que havia de
facilitar la gestió administrativa, tenim que en temes sanitaris no
tan sols ha exclòs gent, sinó que ha complicat tot el procés
sanitari, tot el procés de l’administració sanitària.

Per exemple, el Sr. Conseller ens explicava com se donen a
través del Decret 16, 4.000 persones de baixa, que aquestes
4.000 persones varen haver d’anar una a una a la Seguretat
Social a demostrar que tenien una de les condicions, com a
titular o com a beneficiari d’aquesta targeta; per exemple, el
colAlectiu de joves majors de 25 anys, els quals quan anaven al
metge de tota la vida, al centre de salut de tota la vida, els deien
“no, a tu t’han donat de baixa de la targeta sanitària, has d’anar
a la Seguretat Social, t’has de donar d’alta a la Seguretat Social,
i amb això has de venir aquí, has de pagar la targeta sanitària,
encara que la teva no hagués caducat, pagués la targeta
sanitària, 10 euros, i a partir d’això tendrà targeta sanitària”.
Això un procés administratiu que s’ha complicat.

Allò dels pensionistes, abusiu, es paga fins a 8 euros, tens
l’obligació de pagar fins a 8 euros, pagues més de 8 euros?, la
farmàcia t’ho cobra, la farmàcia s’ho arregla amb l’IB-Salut i a
tu t’ho tornaran quan tengui liquiditat la conselleria. Una
demostració d’agilitat administrativa, de facilitar la gestió
administrativa considerable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, tot d’una. En fi, som davant una d’aquestes
decisions ideològiques que van encaminades, i ho diem des del
principi, a canviar la mentalitat de les persones. Davant això,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei que
presenta el Partit Socialista, perquè deixin la legislació tal com
estava abans d’aquestes esmenes als pressuposts del 2014.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Socialista posa de manifest, amb aquesta proposició, la
seva poca originalitat en aportar temes propis en aquest
parlament. Fa pocs dies ja vam tenir l’exemple de l’expresident
d’aquesta comunitat, i avui senador autonòmic, que va traslladar



SALUT / Núm. 77 / 14 de maig del 2014 1105

 

al Senat, exactament, les mateixes propostes que havia presentat
el Grup Popular en aquest parlament per compensar la
insularitat. Idò, avui és el diputat Sr. Thomàs qui presenta una
proposició copiada textualment de la proposició sobre el mateix
tema, amb el mateix títol i amb les mateixes propostes d’acord
que ja va ser debatuda en el Congrés dels Diputats el passat dia
6 de maig. Aquesta és la feina i les poques idees que té
l’oposició en aquest parlament.

En primer lloc, cal clarificar que cap de les normes
esmentades a la proposició del Partit Socialista, ni abans ni
després de la modificació introduïda amb la Llei 22/13, no
estableix diferenciació de tracte per nacionalitat, tota vegada
que açò vulneraria els principis de la Unió Europea.

Miri, Sr. Thomàs, va ser un govern socialista, va ser el seu
partit, qui va excloure l’any 92, amb un reial decret, els aturats
de llarga durada que havien perdut la prestació, van ser vostès
que van aprovar aquesta reducció de la sanitat pública i es van
justificar en què la Llei general de la sanitat contemplava la
universalització i que, per tant, no feia falta. Simplement ho van
derogar, un brindis al sol, firmat a Madrid, dia 3 d’abril del 92,
president Sr. Felipe González Márquez. Van haver de passar
vint anys i ha hagut de ser un govern del Partit Popular qui ha
retornat a aquest colAlectiu el seu dret a una assistència sanitària
digne i de qualitat.

Anem, però, al tema de la proposició, el dret a la cobertura
a Espanya, com a qualsevol altre país de la Unió Europea
segons els reglaments comunitaris, implica el dret a la
portabilitat d’aquesta prestació a la resta de països europeus
quan ens desplaçam. Parlam de la Unió Europea, perquè si són
altres països tots sabem que és precís gestionar prèviament una
assegurança. En els països de l’Europa comunitària, tots ells
vinculats a la Seguretat Social, el desplaçament per a estades
temporals és en vigor la targeta sanitària europea, tots els
titulars hi tenen dret durant dos anys, és renovable per a
desplaçaments temporals, insistesc, no per residir-hi. Els afiliats
estan vinculats a Espanya a la Seguretat Social espanyola,
tothom té l’obligació de tenir la vinculació amb residència a
Espanya.

En relació amb el tema dels noranta dies, que vostè ha
esmentat, dir-li que ningú no perd el dret a la targeta sanitària a
Espanya, Sr. Thomàs, sinó exportar-ho durant més de noranta
dies, si troba feina fora d’Espanya ha d’estar assegurat per
l’empresa del país on s’hagi traslladat i si no en troba durant els
primers noranta dies està cobert per Espanya, però a partir
d’aquest termini comença a funcionar l’article 7è de la Directiva
2004/38, la qual contempla diferents situacions relatives a si es
desplaça d’una manera temporal o bé si pretén residir-hi més
temps. Aquesta directiva estableix que si pretén mantenir la
seva residència més de noranta dies fora d’Espanya ha de ser
treballador per compte propi o per compte d’altre o bé ha de
disposar de recursos suficients i d’ una assegurança per malaltia.
Ho diu la directiva que també determina que a aquests efectes
no és vàlida la targeta sanitària europea. 

I amb quins documents surten fora aquestes persones? Amb
l’anomenat certificat provisional substitutiu per noranta dies. El
2009, 200.000 persones; el 10, 770.000; l’11, 811.000; el 12,
681.000, i el 13, 701.000. També cal tenir en compte la
directiva d’assistència sanitària transfronterera amb la qual

qualsevol ciutadà espanyol o europeu pot demanar a qualsevol
país de la Unió Europea el tractament sanitari a un centre públic
o privat de la seva elecció, ha d’avançar el pagament, però
després li serà retornat pel seu sistema sanitari. 

Resumint, Sr. Thomàs, a ningú no se li suprimeix ni se li ha
eliminat el seu dret a la targeta sanitària a Espanya, a ningú,
únicament es perd la targeta sanitària a Espanya si un se’n va a
fer feina fora perquè automàticament passa a tenir cobertura
sanitària a aquell altre país. En definitiva, i com no pot ser d’una
altra manera, el Grup Socialista pretén manipular aquest tema
i vol fer creure que els immigrants poden perdre l’assistència
sanitària quan, i crec que ha quedat explicat, cap resident a
Espanya pot perdre el seu dret a la targeta sanitària i a
l’assistència en el nostre país.

Per tant, Sr. Thomàs, sigui rigorós, no falti a la veritat,
perquè els aturats que es desplacin a qualque país de la Unió
Europea a cercar feina tendran cobertura sanitària durant tres
mesos, noranta dies, com a màxim a l’any. I si continuen més
temps en el país de destí, la legislació aplicable és la del país de
residència, d’acord amb els reglaments comunitaris.

Per tant, el meu grup parlamentari no donarà suport a
aquesta proposició d’acord amb els motius i els arguments que
he exposat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta. El primer, agrair a la Sra. Santiago el seu
suport, i li vull recordar a la diputada del Partit Popular que
nosaltres som al Parlament i venim a fer política i feim política
que afecta els ciutadans, en aquest cas les normes que fa el
Partit Popular. Li he de donar l’enhorabona perquè ha llegit
molt bé la intervenció del diputat Moreno en el Congrés dels
Diputats, de dia 6 d’aquest mes. Aquí venim a fer crítica i
crítica política, vostès varen aprovar, sense cap argument, sense
cap suport de ningú, ni grups polítics ni grups sindicals ni
organitzacions sanitàries, un reial decret, el 16/2012, vostès han
modificat el Sistema Nacional de Salut del nostre país, el dret
universal a l’atenció sanitària ja no existeix, i el que no ho
vulgui veure que no ho miri.

Després, quan els deim Alpha Pam els surten els colors.
Alpha Pam és una conseqüència d’aquest reial decret seu, i això
sempre serà així, és una conseqüència directa de retirar el dret
a l’atenció sanitària. Vostès han estat els que han introduït
copagaments farmacèutics als pensionistes, a aquells més
vulnerables de la nostra comunitat, pensionistes, malalts crònics
o que pertanyen a colAlectius més vulnerables. Poc els preocupa
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si un de cada cinc pensionistes no retira el seu medicament i no
fa el tractament. Càritas, fa pocs dies, ha dit que el darrer any ha
hagut de triplicar les ajudes per adquirir medicaments. Això és
el que fan les seves decisions polítiques i aquí cada vegada que
aixequen el braç per votar voten això, com han votat
modificació de carteres de serveis amb copagaments en serveis,
prestacions sanitàries que mai no havien tengut i que
simplement per un fet conjuntural polític en aquests moments
no estan en marxa.

Vostè diu, i això ara no hem modificat res, però si han
modificat en quatre anys, en dos anys, quatre vegades el
concepte de quina persona té dret a assistència sanitària. Per què
fan cada modificació? Aquestes dues modificacions fetes amb
nocturnitat a la Llei de pressuposts per a l’any 14, per què les
han introduïdes si són més restrictives? A una disposició
afegeixen residir en España, abans no sortia això. Això vol dir
que restringeixen el colAlectiu que té dret a aquesta prestació. De
la mateixa manera han fet una modificació temporal, per
qualque cosa l’han feta, han modificat el concepte de qui té dret
a atenció sanitària quatre vegades en menys de dos anys, quatre
vegades en menys de dos anys.

Per tant, vostès han introduït amb nocturnitat a una llei de
pressupost, a través de dues disposicions, exigir el requisit de
residència a Espanya als espanyols que hagin esgotat la
prestació o el subsidi d’atur. Això abans no ho posava. De la
mateixa manera han posat una temporalitat que és diferent, ja no
són 180 dies sinó que són90 dies. Per tant, han utilitzat un
concepte legal més restrictiu que existia dins la legislació
d’estrangeria, que és on s’acollia la Seguretat Social, i han
deixat de banda tota la legislació sanitària del nostre país.

Per tant, han introduït una restricció al dret a assistència
sanitària que actua en detriment de l’article 43 de la Constitució
Espanyola, que és el dret a la protecció de la salut. Per tant, això
són les seves decisions polítiques i no són d’altres, restricció,
cada definició d’aquestes quatres ha anat restringit el concepte
de qui tenia dret. Per tant, és una mesura més, en aquest cas la
decisió de retirar la targeta sanitària als immigrants espanyols
que, a més, és contrària al dret europeu. No hi ha cap dret
comunitari que contempli aquest concepte i va en contra del
principi de lliure circulació de treballadors i persones a la Unió
Europea. 

Per tant, vostès han introduït una modificació legislativa que
introdueix més la restricció al dret a l’assistència sanitària, en
aquest cas a ciutadans espanyols que han perdut la prestació per
atur, i a més una temporalitat que la modifica i la redueix a 90
dies. Això és la decisió política...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que vostès han introduït i nosaltres som en el Parlament, som
diputats i feim política i aquesta restricció legislativa del Partit
Popular afecta els ciutadans d’aquestes illes. Per tant, nosaltres
tenim el dret i el deure de dur aquestes iniciatives aquí al
Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9. 

En conseqüència, queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 731/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació i
millora de la cartera de serveis sanitaris a l'Hospital de
Formentera.

Passam a la Proposició no de llei RGE núm. 731/14, del
Grup Parlamentari Popular, sobre ampliació i millora de la
cartera de serveis sanitaris a l’Hospital de Formentera.

Per defensar la proposició té la paraula la Sra. Catalina
Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Des del mes de febrer de l’any 2007 l’illa de Formentera compta
amb un centre hospitalari propi, una infraestructura que forma
part del procés de modernització integral de la xarxa sanitària de
les Illes Balears i també que garanteix la prestació dels serveis
sanitaris de cobertura pública a tota la ciutadania de la pitiüsa
menor, tant els d’atenció primària com els hospitalaris.

Concretament aquest centre ara està gestionat i coordinat per
l’àrea de salut d’Eivissa i de Formentera, presta atenció a una
població de referència superior als 9.000 habitants i assisteix els
pacients en diferents nivells, com puguin ser urgències,
consultes externes, hospitalització, hospital de dia, proves
diagnòstiques i tractament. Podem afirmar que la construcció i
posada en funcionament d’aquest centre hospitalari a l’illa de
Formentera sens dubte suposà una fita històrica en pro de la
salut, el benestar i la qualitat de vida dels habitants de l’illa que
abans només comptaven amb uns serveis d’atenció primària i
havien de desplaçar-se sempre a Eivissa o a altres indrets per
rebre assistència especialitzada o hospitalària. 
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Dins aquesta legislatura el Govern, l’ib-salut, fan esforços
molt notables per incrementar els serveis sanitaris de les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. L’interès a millorar la
qualitat assistencial a les illes menors s’ha mostrat amb
iniciatives com són el nou Servei de radioteràpia oncològica a
Eivissa i a Menorca, l’increment dels desplaçaments dels
especialistes des de l’Hospital Son Espases cap als centres
hospitalaris de les altres illes, també l’infermera d’enllaç la qual
ja poden tenir els pacients desplaçats des d’Eivissa i
Formentera, i per suposat, l’obertura imminent del nou Hospital
Can Misses. 

Òbviament, totes les mesures positives que s’implementen
a Eivissa també podem dir que tenen efectes positius sobre els
habitants de l’illa de Formentera, ja que això permet generar
nous serveis en aquesta illa i estalviar dobles desplaçaments als
seus habitants quan, ineludiblement, hagin de sortir o han de
sortir per rebre assistència sanitària. 

No sé si recordaran que el passat mes de juliol, a l’any 2013,
fa deu mesos, el conseller de Salut, el Sr. Sansaloni, va visitar
l’Hospital de Formentera i allà va manifestar la voluntat de la
Conselleria de Salut de potenciar la cartera de serveis d’aquest
hospital i expressà el compromís d’incrementar les consultes
d’especialistes en aquest centre. El nostre grup parlamentari es
vol fer ressò d’aquella visita i d’aquell compromís i, per això,
ja en el mes de gener, a principis d’enguany, vam presentar
aquesta proposició no de llei que incideix en l’anunci que va fer
el conseller Sansaloni en aquesta visita a Formentera. I avui
voldríem que el Parlament es pronunciàs de forma unànime en
el mateix sentit.

Sabem que dins aquesta legislatura s’han fet passes molt
importants en aquesta línia a Formentera i que des d’aquell
moment en què el conseller va visitar l’hospital també hi ha
hagut actuacions molt concretes i molt positives les quals han
incrementat els serveis sanitaris en aquesta illa. Vull destacar la
renovació de l’equipament del laboratori, un nou equipament
d’anàlisis clíniques amb un nou aparell d’hematometria i un
altre de bioquímica i també la renovació del sistema informàtic.

També vull fer notar les noves consultes d’alta resolució del
Servei de Cardiologia, les quals es posaren en funcionament el
mes d’abril de l’any passat, que permeten amb una única visita
fer totes les exploracions necessàries per al diagnòstic i
tractament, estalviar ingressos i reduir les llistes d’espera.
També la consolidació del 10% de la plantilla de tota l’àrea de
salut d’Eivissa i de Formentera té, òbviament, una repercussió
positiva sobre els serveis sanitaris de l’illa de Formentera.
També la millora i potenciació dels Serveis de Ginecologia i
maternitat en aquesta illa i, recentment, el reforç del Servei de
Pediatria, per un costat amb visites periòdiques del propi cap de
Pediatria de l’àrea de salut que habitualment és a l’Hospital Can
Misses, i per l’altra, amb la rotació que fan els pediatres de
Formentera passant consulta també a l’illa d’Eivissa. Per tant no
estan estancats únicament veient els casos que es puguin donar
a Formentera, sinó que tenen un marc d’actuació molt més
ampli.

I també les consultes d’oftalmologia i d’oncologia, que en
aquest cas inclouen consultes i tractaments ja a l’illa de
Formentera, i que es veurà implementat aquest servei
d’oncologia quan es pugui obrir el nou hospital Can Misses i es

posi en funcionament el servei de radioteràpia, i en aquest cas
crec que és un motiu de satisfacció destacable, perquè els
pacients oncològics són segurament els que més dificultats i
més molèsties tenen quan han de patir, en aquest cas, un doble
desplaçament.

Per tant des del nostre grup veim amb satisfacció com el
conseller de Salut està complint amb la paraula que va donar a
l’illa de Formentera fa uns deu mesos, però volem que això no
s’aturi, volem que es continuï l’esforç de la Conselleria de Salut
d’ampliar i millorar els serveis sanitaris a l’illa de Formentera,
i és per això que avui hem presentat aquesta proposició no de
llei. Bé, avui la debatem, com dic va ser presentada el passat
mes de gener, i amb ella solAlicitam al Parlament de les Illes
Balears que demani al Govern que continuï treballant en
l’ampliació i la millora de la cartera de serveis de l’Hospital de
Formentera per tal de disminuir la necessitat dels ciutadans
d’aquesta illa d’haver-se de desplaçar fora per rebre una
determinada assistència sanitària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. He de començar dient, com ha dit la
Sra. Pons, que l’oposició tenia poques idees. Si l’oposició té
poques idees no sé com definiria, no sé com es podria definir el
Grup del Partit Popular, que fa una proposició no de llei en què
insta el Govern a treballar en la millora de l’Hospital de
Formentera. Esper que sigui en tots els hospitals d’aquestes illes
i no només el de Formentera, i esper que no hàgim d’estar fent
iniciatives d’aquest tipus per recordar quina és la feina que ha
de fer el Govern.

Dit això, potser crec que hauríem de matisar i puntualitzar
una mica la introducció que s’ha fet de la història, com a mínim
dels antecedents, que s’ha presentat en aquesta proposició no de
llei. La història és fàcil de tergiversar o de reduir, que a vegades
és el mateix quan es desconeix la realitat. Els mèrits de les
feines fetes s’han de reconèixer a tothom que els té, i s’han de
repetir, si pertoca. A l’hora de parlar de l’Hospital de
Formentera, i si es fa una mica d’història, i la faré perquè vull
que quedi en aquest Diari de Sessions, s’hauria de fer des del
principi. En vistes que la història sigui tan fidedigna com es
pugui, farem dos cèntims d’on surt la iniciativa de crear
l’Hospital de Formentera. 

La idea de crear l’hospital va sorgir en el moment més
creatiu -això sí que possiblement és una mica subjectiu
d’aquesta diputada-, va ser un moment molt creatiu de
Formentera de les últimes dècades, i vaig tenir alguna cosa a
veure i vaig participar en aquell projecte; per tant el tenc molt
present i crec que en puc parlar, per tant, amb coneixement
directe. L’any 99 es va crear la COP, Coordinadora
d’Organitzacions Progressistes, una agrupació d’electors de
llarg i difícil part però molt creativa, insistesc, i també molt
dinàmica. El voltant de la creació de la COP es varen organitzar



1108 SALUT / Núm. 77 / 14 de maig del 2014 

 

nombroses jornades, taules rodones, grups de feina i un llarg
etcètera. Tot el que va passar llavors ens permet d’entendre les
dinàmiques de la Formentera dels nostres dies. 

En aquell moment la Comissió de Sanitat va organitzar
jornades amb experts d’arreu de l’Estat espanyol; també es va
aprofitar gent que hi passava les vacances i que tenia llocs
destacats dins diversos sistemes sanitaris europeus, i d’aquí va
sortir la idea que Formentera pogués comptar amb un hospital.
La idea en el seu moment va ser tan impactant que va ser titular
dels diaris d’Eivissa en aquell moment. La resta de partits en
principi hi presentaren tots els emperons que van poder; ho
veien difícil, ho trobaven complicat, però finalment, finalment,
s’hi van afegir, la van acceptar i el projecte, per tant, va
començar a fer el seu camí. 

Dins aquests moments inicials varen ser decisives les
actuacions que es varen portar a terme des de les institucions; en
aquest cas la COP va guanyar per majoria absoluta les eleccions
a l’Ajuntament de Formentera i el diputat al Parlament, i també
a Formentera, que tenia en aquell moment el senador, era el Sr.
Isidor Torres. El diputat, en aquest cas, el diputat de Formentera
al Parlament de les Illes Balears, era el Sr. Santiago Ferrer. Va
portar a aquest parlament una iniciativa per primera vegada en
què feia referència a l’Hospital de Formentera; aquesta
iniciativa que es va portar aquí es va aprovar per unanimitat de
tots els grups. El senador i batle, Isidor Torres, ho portà al
Senat, que també va aprovar per unanimitat crear una comissió
que informàs i que estudiàs la necessitat real de fer un hospital
a Formentera. Aquesta comissió es va posar en funcionament i
-m’agradaria fer set cèntims per recordar, perquè la memòria
històrica crec que és important- estava formada per una sèrie de
persones i eren..., llavors hi havia l’INSALUD, el representant
de l’INSALUD era el Sr. Rodrigo de Santos, supòs que dins la
memòria de tothom encara hi és present; després hi havia els
representants de Can Misses, del Consell d’Eivissa, llavors
presidit per la Sra. Pilar Costa, dels metges de Formentera i
també de l’Ajuntament de Formentera. 

L’informe va concloure donant la raó a les tesis de
l’ajuntament que l’hospital feia falta, i aquest hospital es va
començar creant que havia de tenir tres característiques
fonamentals: havia de tenir un servei potent d’urgències, amb
un helicòpter i per tant també un heliport; i l’altra característica
era que tot formenterer havia de poder néixer a Formentera;
néixer implicava un quiròfan, cosa que va complicar les
negociacions perquè el representant, el Sr. Rodrigo de Santos,
sempre parlava de només tenir un “quirofanillo” -no sé
exactament què volia dir aquest “quirofanillo”, però és així com
està documentat en aquell moment-; i la tercera característica
era que tot Formentera havia de poder morir dignament a
Formentera.

L’hospital era, per tant, necessari, i així es va entendre des
de totes les institucions. He de recordar que Formentera atén
entre 35.000 i 40.000 persones, que tota aquesta massa de
residents i de turistes necessita..., sobretot per al món turístic és
important tenir una bona àrea d’urgències amb una capacitat
d’evacuació, s’ha de poder garantir la sanitat òbviament als
residents però també a aquesta població flotant de prop de
40.000 persones.

En començar, aquest hospital comptava amb un servei
d’hemodiàlisi, que actualment no funciona. Quan la COP
guanya per majoria absoluta l’any 99 i s’aconsegueix
l’aprovació de l’Hospital de Formentera es crea també,
posteriorment, el Consorci per al desenvolupament, que crea
l’any 2000 amb el primer pacte de progrés i essent president el
Sr. Antich. Es compra el solar allà on s’establirà l’hospital, un
solar amb tota la cura de Formentera i el seu territori, el millor
solar que es podia trobar en aquells moments en què es pogués
crear l’helicòpter i que no molestàs residents i cap zona
turística. Posteriorment, una vegada fets tots aquests passos, és
quan arribam al 2007 i és quan es comença a fer l’edifici, i aquí
és quan entra en joc el Sr. Matas; però abans d’aquest moment
hi ha hagut tot unes passes prèvies que crec que és important
que es tenguin presents, sobretot per la feina que es va fer en
aquell moment des de l’Ajuntament de Formentera.

Per tant és durant aquesta etapa de creació de l’hospital, el
99 i següents, quan Formentera ells diuen que defensen i
reclamen la seva identitat política, i una de les actuacions va ser
aconseguir aquest hospital.

Dit això i posat el marc històric al seu lloc, aquest es va
implementar des de dins a poc a poc, és a dir, cada govern que
hi ha hagut posteriorment ha anat millorant, com és la seva feina
i allò que toca a tots els governs, anar millorant pas a pas una
mica més aquest hospital de Formentera, com la resta
d’hospitals de les Illes Balears. Aquesta proposició no de llei es
presenta com si ho hagués fet tot el PP i això no és així, i crec
que les coses s’han de posar al seu lloc. 

També ara, i parlant d’aquest present, les retallades també
han arribat a l’Hospital de Formentera; per tant no tot són flors
i violes. Havíem esmentat que el servei d’hemodiàlisi comença
quan l’hospital es fa, però ara ja no hi és i és costós tornar-lo a
posar en funcionament i no s’hi ha posat i, coses de la vida,
l’artífex de l’Hospital de Formentera, el Sr. Torres, ara mateix
s’ha de desplaçar tres vegades per setmana a Eivissa perquè no
té el servei d’hemodiàlisi a Formentera. Més exemples, més
exemples podríem posar d’aquestes retallades: tampoc no han
estat capaços de dotar l’Hospital de Formentera del TAC que es
va aprovar en aquest parlament, però que en els darrers tres
pressupostos hi han votat en contra. També les retallades han
arribat a l’Hospital de Can Misses: tres anys de retard per obrir
l’edifici de consultes. Per tant, repetesc, no tot són flors i violes.

Però bé, dins les reivindicacions d’aquest moment, n’hi ha
una sèrie que pens que s’haurien de remarcar i s’haurien de
recordar. En aquest moment és important dotar la cartera de
serveis de l’Hospital de Formentera, és imprescindible, és
prioritari, comptar amb els serveis regulars d’un oftalmòleg; no
hi ha oculista ara i fa molta falta; també s’ha d’alertar sobre la
conveniència o no que siguin les infermeres que hagin de fer
serveis concrets dins el camp de l’oftalmologia. També es
necessita, així mateix, un tècnic de radiologia; ara mateix n’hi
ha dos, però fan jornades indecents per cobrir tots els dies de la
setmana, les 24 hores; per tant en faria falta urgentment un més.
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També fa falta un administratiu més per gestionar la targeta
sanitària. A tots els hospitals de les Illes Balears hi ha un equip
destinat a aquesta feina; en canvi a Formentera, no. Per tant ara
mateix porten un retard de més d’un mes per poder comptar
amb la targeta sanitària o per renovar-la, i això crea un trasbals
molt important a tots els treballadors que ara es desplacen a
Formentera per fer-hi la temporada. 

El servei de farmàcia s’està fent des de l’Hospital de Can
Misses i s’hauria de poder fer des de Formentera. Tots els
metges hi són només el matí, per tant la gent ha de recórrer a
urgències per poder anar al metge sense menystenir l’horari
laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Vaig acabant, just un minut. Per tant s’està sobrecarregant
el servei d’urgències sense haver-hi cap necessitat, quan a
Formentera tot és al mateix edifici. 

La jubilació, també, o mort dels dos metges que hi havia
amb plaça definitiva també ha creat tota una sèrie de daltabaixos
als malalts crònics de l’illa.

Bé, i per acabar sí que m’agradaria, Sra. Palau, proposar-li
una esmena in voce, si se’m permet just el moment; seria una
esmena in voce per concretar. Òbviament donarem suport a la
seva proposició, però si que m’agradaria que tenguessin a bé
estudiar el fet de concretar amb dos punts, un segon punt i un
tercer punt que dirien així, el segon punt diria: “El parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar,
a l’hora d’ampliar la cartera de serveis de l’Hospital de
Formentera, la implantació d’un servei d’oftalmologia i
l’augment d’un radiòleg”; i el punt tres diria: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear el
més aviat possible una plaça d’administratiu per cobrir la
demanda de targetes sanitàries a l’Hospital de Formentera”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Té la paraula la Sra. Santiago
per part del Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Avui ens trobam també davant una
proposició no de llei a què darrerament ens està acostumant el
Partit Popular, proposicions no de llei per demanar al Govern
que continuï fent el que està fent. És la segona crec que en
menys de vuit dies; la setmana passada la Sra. Prohens ens en
va presentar una semblant en temes laborals, temes d’ocupació.

Avui la Sra. Palau ens demana el nostre vot, i el tendrà,
perquè no pot ser d’altra manera, per demanar al Govern que
continuï fent el que està fent. Jo li vull recordar a la Sra. Palau,
com ho vaig recordar a la Sra. Prohens, que ella mateixa, quan
nosaltres duim una proposició d’aquestes característiques, un
dels arguments que s’ha utilitzat per no votar determinades
proposicions no de llei de l’oposició és que, com que el Govern
ja ho feia, no feia falta instar-lo a fer-ho perquè ja ho feia, i que
era un contrasentit. Doncs avui els membres del Partit Popular
utilitzen la comissió per aconseguir vots per dir al Govern que
faci el que ha de fer, perquè no hi res pus aquí, que faci el que
ha de fer, que és millorar els serveis públics, en aquest cas
l’Hospital de Formentera.

Perquè no hi ha cap petició concreta. Ara la diputada Marí
n’ha formulades dues, però a l’exposició de motius i a la
proposició no de llei, en el punt concret de la proposició no de
llei, no hi ha cap proposició concreta, no hi ha tan sols cap
temporalitat respecte a qualque servei o a qualque prestació,
simplement demana el vot per dir que l’Hospital de Formentera
ha de millorar.

Ni tan sols a l’exposició de motius no hi ha una anàlisi cap
a on s’ha de créixer, ni a l’exposició de motius escrita ni a
l’exposició de motius quan ha defensat la proposició no de llei
la Sra. Palau; tan sols una relació del que s’ha fet, i del que s’ha
fet, com també ha dit la Sra. Marí, d’una forma molt parcial, del
que han fet els governs del Partit Popular, perquè sembla que
l’Hospital de Formentera, si un llegeix això, sorgeix el febrer
del 2017, i fins a l’abril del 2013 no s’havia fet gaire més coses.
Sembla que abans no s’havia preparat res, no s’havia construït,
no s’havia comprat el solar, no s’havia fet el projecte
arquitectònic, no s’havien resolt un munt de temes
administratius; de l’any 2007 fins a l’any 2011 tampoc no
semblava que s’havia fet res, una valoració molt parcial del que
s’havia fet.

Nosaltres, Sra. Palau, què li he de dir? No podem votar en
contra d’aquesta proposició no de llei, però creguin-me que
vostès ja tenen deu preguntes cada setmana. Crec que vostè la
setmana que ve, dimarts, fa una pregunta al conseller molt
semblant a aquesta. Per tant vostè presenta primer una
proposició no de llei i dimarts una pregunta per dir al govern...
És vera que a vegades nosaltres li deim que, quan ve un
conseller, (...) el grup parlamentari, però ja tenen les preguntes.
Ara troben que han de dur..., no ho sé, perquè pareix que és una
tàctica o una estratègia nova del Partit Popular, han de dur
proposicions no de llei aquí per instar el Govern a continuar fent
el que ha de fer? Almanco concretin, diguin que..., i supòs que
tenen informació, i serà una forma també d’informar l’oposició
cap a on anirà el Govern; idò l’Hospital de Formentera hauria
de créixer cap aquí, i sabrem que el Govern vol créixer cap aquí
en temes de l’Hospital de Formentera, però unes coses tan
genèriques com aquesta... 
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Record que ahir, dimarts passat o..., sí, ahir, crec que era
ahir, que la Sra. Aguiló va dir que era una pèrdua de temps
parlar d’educació, en el plenari, que era una pèrdua de temps
insistir per part de l’oposició a parlar de política educativa, que
era una pèrdua de temps insistir per part de l’oposició a
continuar discutint en el Parlament un tema que ha generat tanta
crispació a la nostra societat, a l’àmbit educatiu, com és el TIL.
Doncs avui tenim una proposició no de llei que ocupa temps per
dir al Govern que, bé, que faci el que ha de fer, que faci el que
ha de fer sense cap concreció, sense cap temporalitat, sense cap
proposta.

Per tant nosaltres tendrem la nostra..., tendrà vostè el nostre
vistiplau, el nostre vot, però crec que és una estratègia un tant
decebedora en aquest sentit. Vostès ja tenen deu pregunta a les
quals no volen renunciar per demanar als consellers tot el que
han de demanar, sempre amb una exposició que, dels dos
minuts i mig que tenen, n’utilitzen dos trenta per lloar la gestió
feta pel Govern i després fan una pregunta molt concreta, que
hem d’escoltar una altra vegada la mateixa argumentació del
ponent, del que defensa, vaja, del que pregunta i del que
contesta, i ara tenim aquí el Partit Popular que ens du
proposicions no de llei per valorar en positiu el Govern. 

Vostès tenen tot el dret, però crec que hi hauria d’haver un
altre tarannà parlamentari en aquest sentit i utilitzar el temps,
que aquest temps d’utilitzés més per part de l’oposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
gràcies als dos grups parlamentaris de l’oposició per donar
suport a aquesta iniciativa del Grup Popular.

Tornam a parlar aquí del tema de les preguntes, i jo una
vegada més he de dir que aquest grup parlamentari simplement
està donant compliment a un reglament que vostès varen
elaborar i aprovar quan eren govern, i per molt que els pesi no
ens callaran. Tenim el mateix dret a fer iniciatives i a complir el
Reglament que tenen vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...que tenen vostès com a oposició, nosaltres tenim el mateix
dret a fer iniciatives i maldament no ens vulguin escoltar, poden
anar-se’n, com l’altre dia varen fer, si no volen escoltar les
nostres iniciatives perquè troben que alabam el que fa el Govern
i reconeixem els seus mèrits, doncs poden sortir, com cada dia,
ens deixaran tot sols i parlarem nosaltres.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Respectin el torn de paraula, per favor.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Nosaltres som parlamentaris i com s’ha dit aquí abans, per
un diputat de l’oposició, venim aquí a fer política i crec que tots
tenim les mateixes regles de joc i tots tenim els mateixos deures
i els mateixos drets.

I parlant del tema que avui ens ocupa, doncs ja sabem que hi
ha determinats grups als quals els molesta molt haver de
reconèixer la bona feina del Partit Popular quan és al Govern. Jo
no m’he referit, amb la història de l’Hospital de Formentera, als
antecedents previs a la seva posada en marxa, perquè ja sabia
que ho farien vostès i perquè si jo ho hagués dit vostès tal
vegada no haguessin sabut de què parlar, i així han pogut fer la
seva intervenció.

L’Hospital de Formentera, la realitat és la que és, idò va ser
construït i va ser inaugurat per un govern del Partit Popular i ara
també és un govern del Partit Popular qui amplia la cartera de
serveis d’aquest centre hospitalari i millora les prestacions que
reben els habitants de Formentera.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Potser vostès varen tenir la idea, jo no dic que no, però la
feina la va fer un govern del Partit Popular, els agraesc aquesta
lliçó d’història, però com he dit els fets són els que són i quan
vostès puguin venir aquí, després d’una legislatura d’haver
governat i fer un balanç positiu com el que he fet jo, idò facin-
ho, han de recórrer a la història de les idees, idò està bé, però
vostès també han governat dues legislatures, també haguessin
pogut venir aquí i parlar de les qüestions concretes que he
esmentat de l’Hospital de Formentera, també ho haguessin
pogut fer i no ha passat així, potser perquè tal vegada no hi ha
molta cosa de la qual presumir.

Els he dit que en els dos darrers anys hi ha hagut un nou
equipament per al laboratori, consultes de cardiologia d’alta
resolució, també s’ha millorat el tema de la plantilla, reforç del
Servei de Pediatria, d’Oftalmologia, que s’ha esmentat per part
de la diputada del Partit Socialista, i en aquest cas potser no és
un servei complet, però sí és un servei que està molt millor, que
existeix i que fins fa poc temps no hi era i, per descomptat, el
Servei d’Oncologia. 

Per tant, és cert, Sra. Marí, mai no són tot flors i violes com
diu vostè, però per això, per això demanam des del nostre grup
al Govern que continuï esforçant-se i que continuï fent feina
perquè es vagin incrementant poc a poc aquests serveis amb
noves prestacions a l’Hospital de Formentera.



SALUT / Núm. 77 / 14 de maig del 2014 1111

 

El tema del TAC del qual tantes vegades hem parlat aquí,
nosaltres no tenim inconvenient que es posi un TAC a
l’Hospital de Formentera, però sí que voldria aclarir que és una
màquina, és un màquina que només fa proves diagnòstiques, el
TAC no fa tractaments per a la salut, no cura ningú i el que pot
passar en molts de casos és que si hi hagués un TAC a l’hospital
de Formentera no hi hagi els especialistes que es necessiten per
analitzar aquestes proves i després, en cas de malaltia, si aquesta
persona ha d’anar a l’Hospital Can Misses perquè se li ha
derivat, allà li hagin de repetir la prova i hagi de tenir una dobla
radiació aquest malalt.

És un màquina costosa, una màquina costosa que tal vegada
des de fa anys podríem tenir si no s’haguessin malbaratat els
sous amb l’Hospital Son Espases, perquè allà tot va anar a la
grossa, allà hi va haver muntanyes, hi va haver un Da Vinci, hi
va haver molts més aparells dels que es necessitaven perquè
alguns...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci, per favor. Vagi acabant

LA SRA. PALAU I COSTA:

...alguns els estrenarà l’hospital..., el nou Hospital Can
Misses...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria una mica de silenci, si no respectam el torn no
sentirem ningú.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí..., cada dia... i és clar, tal vegada fa anys que el podríem
tenir els ciutadans de Formentera el TAC, però els sous es varen
tirar per una altra banda, només es va pensar en l’illa de
Mallorca i les altres illes varen ser oblidades.

Nosaltres el que reivindicam -i ja ho hem dit més d’una
vegada- és proximitat i qualitat dels serveis sanitaris per als
habitants que no viuen a Mallorca, per als habitants de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, i consideram que aquesta legislatura
el Govern té una sensibilitat per aquest tema i fa feina i des del
nostre grup parlamentari li demanam que continuï en aquesta
línia.

Pel que fa a les esmenes proposades pel Grup Socialista,
nosaltres avui no voldríem haver de votar-les, perquè
consideram que no som nosaltres, no som els polítics els que
hem de prioritzar els serveis, han de ser els equips mèdics, han
de ser els especialistes que treballen als centres hospitalaris, que
coneixen millor que ningú les necessitats de cada illa els que
han d’imposar el seu criteri i han de prioritzar quins serveis van
primer que els altres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor?... La Sra. Rita vota o no vota?

(Remor de veus)

Rita no, no... ah!, és que no...bé, són 14 punts.

En conseqüència, queda aprovada la proposició.

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