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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, Virtudes Marí substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions?

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 844/14 i
1215/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 844/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de
l'assistència sanitària independentment de la residència.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 844/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de l’assistència
sanitària independentment de la residència, 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. Aquesta
proposició no de llei és un tema que ja s’ha debatut en aquesta
comissió, però un dels avantatges que té, en tot cas, el debat en
aquest moment d’aquesta és que hi ha hagut casos pràctics,
casos pràctics de persones, com que el contingut d’aquesta
proposició no de llei està en debat, aplicant-se des de l’1 de
gener de 2014, idò, ja hem tengut casos pràctics dels arguments,
la contra argumentació d’uns arguments que va mantenir el
Partit Popular perquè era positiva aquesta modificació que es fa
de la Llei de salut.

El Butlletí Oficial de l’Estat, del passat 26 de desembre, va
incorporar una disposició addicional al texto refundido de la
Ley general de la seguridad social que limita l’assistència
sanitària a tots aquells espanyols i espanyoles que surtin a
l’estranger durant més de noranta dies i estiguin en situació
d’atur. L’aprovació d’aquesta modificació es va produir arran
d’una esmena a la Llei de pressuposts de l’Estat per a l’any
2014, presentada pel Grup Parlamentari Popular, la normativa
va entrar en vigor l’1 de gener. 

Per part del Govern espanyol es defensa aquesta mesura
garantint que l’assegurat recuperarà dret a la targeta sanitària
tan aviat com torni a residir a l’Estat espanyol. L’aplicació
d’aquesta mesura deixarà sense cobertura sanitària garantida i
normalitzada a estudiants que passin més de noranta dies fora
d’Espanya, a persones que cerquen feina fora d’Espanya i que
durant aquesta període no n’han trobada i els beneficiaris de la
targeta de la Seguretat Social i aquesta persona, en el cas que
n’hi hagi, els beneficiaris del titular de la Seguretat Social i de
la targeta sanitària que hagi trobat feina fora d’Espanya.

Tot i que és cert que un ciutadà de l’Estat espanyol pot
recuperar la cobertura sanitària una vegada torni a residir a
qualsevol comunitat autònoma de l’Estat espanyol, aquesta
mesura deixa en situació de descobertura sanitària els colAlectius
anteriorment citats. 

Aquí nosaltres cada vegada confirmam realment el canvi de
model que vol realitzar el Partit Popular em relació amb el tema
de la sanitat, de la sanitat que fins ara era universal, aquesta
mentalitat d’assegurat. Hem passat d’una concepció de ciutadà
o de ciutadana, que pel fet de ser ciutadà d’aquest país tenies
dret a una sanitat universal, ara és el concepte d’assegurat, i
cada vegada tenim més mostres d’això.

Un dels arguments que va argumentar el Partit Popular és
evitar possibles fraus, aquest possible frau, aquest argument de
possible frau ha justificat tota la modificació de la sanitat
pública i universal d’aquest país. Com que hi havia pensionistes
que abusaven, en lloc d’anar rere els pensionistes que abusaven
i posar-los tota l’administració perquè deixassin d’abusar,
modifiquen tota la legislació perquè els pensionistes paguin els
medicaments. Com que hi havia gent que abusava, idò, ara
deixaran d’abusar pagant tots els ciutadans la targeta sanitària.
Aquest concepte de possible frau ha fet, ha estat l’argument
base de molts dels canvis que ha fet el Partit Popular a la Llei de
sanitat. Per a nosaltres no justifica un canvi tan radical, vull dir,
que paguin justos per pecadors ens sembla realment una
barbaritat.

A més, un altre concepte que també és utilitzat que deia del
tema del control del dèficit i del control pressupostari és curiós
que no fos el Govern que ho presentàs, que és qui realment
coneix la situació, sinó que fos a través d’una esmena del Partit
Popular. Jo crec que això també subratlla el caràcter més
ideològic que té aquest tipus de mesures.

Nosaltres sempre ho hem dit, i tornam a insistir, que és
aquest canvi de mentalitat que persegueix el Partit Popular en
relació amb la sanitat universal, aquest missatge de la sanitat
universal ja no és possible, ja no és sostenible, i que s’ha de
passar a un sistema d’assegurat i s’ha de passar a un sistema de
reduir colAlectius, aquests colAlectius s’han de passar a la
privada, els colAlectius que estiguin a la pública poden fer-ho
mixta, pública-privada, varem començar pels immigrants,
després varen excloure determinades prestacions sanitàries a
determinats ciutadans, per exemple, a les dones lesbianes, i ara
els ciutadans i les ciutadanes de l’Estat espanyol que no
resideixen a l’Estat.

Un dels arguments que es varen donar, quan es justificava
aquesta modificació a les Corts, va ser que desde el minuto uno,
vull dir, passada la frontera, aquests ciutadans tornarien a tenir
targeta sanitària. Idò bé, ja hem tengut exemples de gent que
han tornat i han hagut d’anar més de quatre vegades a resoldre
aquest problema. 
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Una de les promeses electorals, que aquesta sí era una
promesa electoral, no com el TIL, sí que era un promesa
electoral, de reduir l’administració i de facilitar al ciutadà tot el
procés administratiu. Aquest és un clar exemple, gent que té
dret, que només passada la frontera, com diuen, torna a tenir
dret perquè és resident, la fan anar com a mínim quatre vegades
a donar-se d’alta, que vulguin tornar a ser assegurats de la
sanitat a la qual tenen dret.

Per facilitar l’administració pública tenim un sistema que el
Partit Popular dissenya, molts de pensionistes han de pagar fins
a vuit euros, si en paguen catorze continuen pagant i
l’administració els tornarà, això per facilitar i reduir
l’administració pública. Per reduir l’administració pública i que
els ciutadans no hagin d’anar tantes vegades a exercir els seus
drets fem pagar una targeta sanitària, una targeta sanitària on tu
vas al centre de salut, et diuen que l’has de pagar, et donen un
paper, has d’anar al banc, al banc l’has de pagar i has de tornar
a mostrar que el tens, i després, al cap de quinze dies te la
donen. Això són exemples molt clars d’eficàcia, d’eficiència i
de reduir l’administració pública, aquest també és un exemple
de reduir aquesta administració pública.

Per tant, afortunadament, i defensant l’autogovern d’aquesta
comunitat autònoma, que ahir en el Plenari també es debatia la
capacitat de defensa que puguem tenir d’aquest autogovern,
tenim un Estatut d’Autonomia que ens dóna plenes
competències en temes de sanitat i de salut, per tant, acollint-
nos a aquest article i atesa la situació que a nosaltres ens sembla
absolutament injusta, però és que, a més, ens sembla una
burocràcia que no té cap tipus de sentit, aplicar, fer la proposta
no de llei, una proposició no de llei que té tres punts: “El
Parlament de les Illes Balears rebutja aquesta darrera
modificació del text refós de la Llei de seguretat social”.

L’altre, que cada vegada que parlem de sanitat pública i de
targeta sanitària demanarem el retorn de totes les targetes
sanitàries a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat
autònoma, aquest apartheid sanitari ens sembla una vergonya
i ens encantaria que s’acabàs aquesta legislatura tornant les
targetes sanitàries. No té cap sentit, no té reducció econòmica,
és més, possiblement ens resulti més costós. Cada vegada que
parlem d’aquest tema cada vegada ho incorporarem. 

I finalment, en base a aquest Estatut d’Autonomia, si l’Estat
no modifica aquesta situació nosaltres demanam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern a mantenir
l’assistència sanitària a totes les persones que temporalment
estiguin fora del territori de les Illes Balears i no tenguin
contracte de feina a un altre país. Entenem que si tenen
contracte de feina a un altre país civilitzat, com pot ser a
Europa, tenen seguretat social i aquest país és l’encarregat de
pagar-los la Seguretat Social perquè cotitzen allà i fan..., però hi
ha altres bandes on aquest sistema de seguretat social no
existeix i no sé què passarà, no sé amb aquests dos missioners
amb el tema d’ebola supòs que no serà una cosa extraordinària,
supòs que ho podrà demanar qualsevol ciutadà que es trobi en
aquesta condició, però no ha de ser una cosa extraordinària, és
la garantia que tenim com a ciutadans.

Per tant, posam a debat aquests tres punts i confiam que
siguin aprovats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Com deia la Sra.
Santiago, aquesta proposició té molts de punts en comú amb una
que vàrem discutir ja en aquesta comissió el mes de maig i que
el Partit Popular va rebutjar. Vagi per endavant que el Grup
Parlamentari Socialista li donarà suport.

Crec que, com diu la Sra. Santiago, els fets confirmen les
denúncies que es feren, som a Espanya, on actualment tenim
prop de 400.000 aturats més de quan va començar a governar el
Sr. Rajoy, i en els dos darrers anys 700.000 espanyols han
emigrat, han anat fora del nostre país, una gran majoria persones
joves, ben preparades que al final han arribat a la conclusió que
el Partit Popular no els dóna opcions de futur i, per tant,
emigren.

Com vàrem parlar ja fa uns mesos, amb l’altra proposició no
de llei, el que ens du aquí és que, per una banda, el Partit
Popular amb el Reial Decret 16/2012 va modificar un concepte
bàsic que teníem en el nostre país que era el dret a tenir
assistència sanitària amb un caire universal, cosa que també diu
el nostre Estatut d’Autonomia, i que el Partit Popular va decidir
modificar, i vostès ja saben que no és un dret universal des de
l’any 2012.

El Partit Popular ha duit a termini quatre modificacions des
de llavors sobre qui té dret a rebre atenció sanitària i algunes
d’aquestes es feren a través de la Llei de pressuposts el
desembre de l’any passat, a la Llei de pressuposts de l’any 2014,
en concret, a través d’una disposició final onzena on establien
un nou requisit, que era aquella definició de qui té dret a tenir
assistència sanitària, es modificava, i aquelles persones que
haguessin esgotat la prestació o el subsidi per atur o altres
prestacions de similar naturalesa puguin tenir dret a l’assistència
sanitària. Això ho posava la tercera versió d’aquest article i a
una catorzena, quarta que va introduir la Llei de pressuposts
varen afegir, el de residir a España.

Evidentment, això és una modificació que té les seves
conseqüències i que, a més, s’afegeix una altra disposició,
aquesta era la que exigia ja la residència a Espanya a aquelles
persones que haguessin esgotat la prestació, el subsidi d’atur o
altres prestacions de similar naturalesa. I això també afectava
els seus beneficiaris.

A la mateixa llei de pressuposts de 2014 es va afegir una
altra disposició final on es modificava la Llei general de la
seguretat social, i en aquesta disposició addicional s’establia la
pèrdua de residència a efectes de prestacions de seguretat social,
que modificava un concepte bàsic i era que en el cas de les
persones que eren fora d’Espanya, fins a aquell temps, s’establia
un termini de 180 dies i que arran d’aquesta modificació
legislativa passava a 90 dies, fins i tot per a aquelles persones
que havien sortit d’Espanya per cercar feina o per ampliar la
seva formació. Per tant, amb una estada superior a 90 dies
perdien aquest dret.
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Clar, això, que és un concepte de modificació de la Llei de
seguretat social, que determinava el termini de residència a
efectes de rebre prestació sanitària i és una denominació, tal
com va aprovar el Partit Popular, que recull el concepte legal
més restrictiu de l’àmbit jurídic que està tret directament de la
Llei d’estrangeria i que, evidentment, era estrany a tota la
legislació sanitària del nostre país, perquè el nostre país tenia un
marc constitucional, que és l’article 43, que és el de protecció
de la salut, que està garantit per l’article 43, i aquesta
modificació legislativa introdueix una restricció en el dret a
l’assistència sanitària.

Per tant, crec que són dos canvis significatius que
modifiquen i que continuen allò que el Partit Popular va
començar l’any 2012 amb el Reial Decret 16/2012: per un
costat, que ja no és que haguessis esgotat la prestació d’atur sinó
que t’obliguen a residir a Espanya i, en segon terme, si surts a
l’estranger la capacitat de rebre atenció sanitària va
condicionada a una temporalitat, la qual per exemple crida
l’atenció que el termini, per exemple, per a declaracions
d’imposts, és de 180 dies i no de 90 dies. 

Per tant, nosaltres estam d’acord amb aquesta argumentació
i concreció de la proposició no de llei del Grup MÉS, que va en
la línia que nosaltres vàrem defensar, però evidentment aquí
parteix tot d’un concepte, d’una decisió ideològica del Partit
Popular de limitar i anulAlar el dret universal a l’atenció sanitària
i, per tant, l’han condicionat administrativament i jurídicament
cada vegada més. Evidentment poc importa que et puguis passar
tres mesos o sis mesos per recuperar aquest dret que la
Constitució et dóna, perquè això és la realitat, i mentrestant una
persona o una familia pot tenir determinats problemes i pot tenir
mancances en atenció sanitària, i això passa cada dia, cada dia.

El Partit Popular ho sap, és la seva decisió ideològica, aquí
tothom se’n recorda de la retirada de 20.000 targetes sanitàries
i en un cas extrem, que sempre ho duran sobre la seva
consciència, que es diu Alpha Pam.

Decisions com aquestes, Sra. Santiago, vostè ja ho sap,
n’han preses moltes, dins l’àmbit sanitari, idò, no els ha
tremolat la mà que els pensionistes ja no és que hagin de pagar
el 10% és que fins i tot no introdueixen mesures perquè no
hagin d’avançar el que ni legalment haurien de pagar. 

Evidentment, però, som a una època on el Partit Popular,
després d’un frau electoral que passarà als anals de la història,
idò introdueix una política de retallades en l’àmbit social i que
això va dins aquest paquet. Per tant, restringeixen el dret a
l’assistència sanitària, reconegut a l’article 43 de la Constitució
Espanyola el qual parla de protecció de la salut, i es plantegen
exigir residència als espanyols que han esgotat prestacions o
subsidis d’atur i també a efectes de considerar el manteniment
del dret a l’assistència sanitària si no es resideix a Espanya, idò,
un canvi del termini de dies, que és un canvi que ve de la llei, de
la normativa de la seguretat social, que no té res a veure ni amb
el dret constitucional ni tal com havia funcionat la sanitat en
aquest país des que està, més o manco, reglada des dels anys
vuitanta. 

Per tant, no ens hem d’estranyar que el Partit Popular
prengui aquestes decisions perquè estam en un escenari on el
Partit Popular restreny els drets dels ciutadans, i aquest és un
dret bàsic, el d’assistència sanitària, i hem tengut l’oportunitat
de veure-ho sense anar més enfora en el dia d’ahir, amb la
presentació del projecte de pressuposts de l’any 2015 on,
evidentment, les classes mitjanes, les classes treballadores, els
pensionistes tornen a patir les polítiques econòmiques del Partit
Popular. 

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa seva i
esperam que tengui sort.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Defenderé en nombre del Grupo
Parlamentario Popular el voto en contra en esta proposición no
de ley que plantea hoy el Grup MÉS. 

Sería bueno, Sra. Santiago, que consultara con sus exsocios
de Gobierno de dónde sale el cómputo de los 90 días, ya que
esta cifra proviene de las normas reguladoras de otras
prestaciones del sistema condicionadas a la residencia, según la
interpretación hecha por el propio PSOE en las prestaciones no
contributivas de la Seguridad Social. 

En el año 1992 ya excluyeron a los parados de larga
duración que habían perdido la prestación por desempleo,
acogiéndose al hecho de que como la Seguridad Social
contemplaba la universalización no hacía falta esa cobertura, y
simplemente lo derogaron.

Ahí viene la Ley de salud pública, que en su disposición
adicional sexta ya condiciona el derecho a la residencia. Es una
ley que plantearon los que sorprendentemente, o no tan
sorprendentemente, hoy le dan apoyo, y además lo hacen sin
perjuicio de la exigencia a terceros que estén obligados a
reglamentos comunitarios y al resto de convenios
internacionales en esta materia.

Después viene el Decreto 16/2012, del que hemos hablado
en esta comisión por activa, por pasiva, incluso por perifrástica,
y que consolida ese derecho, y además da derecho a otros
colectivos que hasta ese momento no tenían prestación,
recordémoslo, como son por ejemplo los profesionales liberales.
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Entrando en el fondo de la cuestión, el derecho a la
cobertura en este país, como en cualquier país de la Unión
Europea, y es preciso recordar que España es miembro de la
Unión Europea, lleva aparejado el derecho a la portabilidad de
esa prestación al resto de los países europeos cuando nos
desplazamos allí. De hecho, estando como estamos en Baleares,
me sorprende porque aquí se da gran cantidad de portabilidades
de montón de gente que es residente en nuestras islas, y es una
práctica habitual. Por tanto clarificar que si hablamos de la
Unión Europea los desplazamientos por estancias temporales en
los países de la Unión, todos ellos vinculados a la Seguridad
Social, todas las personas que están vinculadas tienen derecho,
por la tarjeta sanitaria europea, a dos años que son renovables
en desplazamientos temporales, no si es para residir allí. Los
afiliados están obviamente vinculados a España, ya que
lógicamente están trabajando aquí; los pensionistas, sin
embargo, pueden residir donde quieran dentro de la Unión
Europea, teniendo el derecho a la portabilidad.

A los beneficiarios que estén parados y que tienen una
prestación por desempleo es el INEM quien les condiciona su
salida, no la Seguridad Social, es el INEM quien condiciona la
salida de estas personas. En relación a los estudiantes en cursos
tipo por ejemplo becas Erasmus, estudiantes de intercambio, o
en viajes por mor de sus estudios, tienen su tarjeta sanitaria
europea vinculada al seguro escolar, es decir, todos tienen la
obligación de tener vinculación con residencia en España. Salvo
este colectivo, a partir del Real Decreto 16/2012 este grupo de
personas desde hace 20 años no tenía, hasta este real decreto,
cobertura en estos casos.

Está claro que el tema de la residencia debía quedar
contemplado, y así también lo exigen otros países de nuestros
entorno, como son por ejemplo Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, entre
otros.

En relación, y volviendo al tema de los 90 días, que es por
donde se fundamenta la proposición de la que hoy estamos
hablando, se ha generado por lo que veo bastante confusión.
Nadie, repito, nadie pierde el derecho a la tarjeta sanitaria, lo
que pierde ese colectivo en concreto es el derecho a exportar eso
durante más de 90 días. Por tanto hay que clarificar cuál es la
situación del desempleado que sale y pierde la prestación al
haber transcurrido 90 días; pues tiene, evidentemente, dos
opciones: si encuentra empleo, pues tendrá que estar asegurado,
con lo cual vuelve a tener una prestación, y si no encuentra
empleo, durante los primeros 90 días cubre España, y
transcurridos esos 90 entra en juego lo previsto en el artículo 7
de la Directiva 2004/38, cuestión que hubiera sido también
importante que se hubiesen estudiado antes de presentar esa
PNL. ¿Qué dice la directiva?, contempla dos situaciones:
evidentemente menos de 90 días, ya lo hemos dicho, y quien
pretenda residir más de 90 días tiene que trabajar por cuenta
propia o ajena o tiene que tener recursos suficientes y un seguro
de enfermedad. Estamos hablando de residir más de 90 días
fuera de España sin tener empleo; es decir, es que yo no sé
cómo se puede sustentar tal vez una persona fuera de su propio
ámbito más de 90 días sin tener trabajo, con lo cual es evidente
que la directiva europea marca cuáles son las condiciones que
se tienen que cumplir.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, no se le retira a nadie
el derecho a la tarjeta sanitaria en España, no se le retira a nadie.
A todos los efectos pierde la prestación un colectivo concreto
transcurridos los 90 días, sólo se pierde la tarjeta en España si
uno trabaja fuera y por tanto tiene que ser cubierto por otro país
si uno mantiene su residencia en otro país y lo comunica
fehacientemente a España, que ya no reside aquí y alguien se
está haciendo cargo de su asistencia.

Incluso en los casos en que estos españoles vuelven
temporalmente en nuestro país, si no pagan esas instituciones
extranjeras de acuerdo con el Real Decreto 8/2008, pueden tener
su asistencia, siendo residentes y trabajando en otro país, aquí
en España, y todos ellos, cuando vuelven a este país,
automáticamente recuperan su tarjeta en el supuesto de que la
hubieran perdido porque trabajaron fuera o tuvieron su
residencia, y basta una declaración al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, no hace falta mucho más.

Por todo ello votaremos en contra de esta proposición.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene el turno de contrarréplica la Sra.
Santiago, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Volem agrair el suport del Partit
Socialista. Coincidim amb vostès que efectivament estam
davant una situació greu per a un país, que és l’emigració dels
joves; sobretot se’n van els joves més preparats, no només
acadèmicament sinó els que tenen més habilitats socials i
personal per afrontar un projecte com és l’emigració, un
projecte d’emigració no lligat a l’aventura, com vol fer el Partit
Popular quan parla de joves, que se’n van a l’aventura i a
estudiar idiomes pel món, sinó un projecte lligat a trobar feina
que aquí, en el seu país d’origen, no troben.

També aquesta arbitrarietat dels 90 dies, perquè ens ha fet
tota una relació de normativa en relació amb no sé quants de
temes...; les pensions no contributives, no contributives, no sé
què tenen a veure amb la sanitat universal que tenien aquests
ciutadans i que ara no tenen. Són dos conceptes absolutament
diferents, les pensions no contributives de qualcú que ho pot
contribuir a tenir una pensió, i per tant està regulat per una altra
via el dret a la sanitat universal que tenien abans que vostès
modificassin, que el Partit Popular modificàs això, perquè si
estava tan clar a tots els seus decrets i a tota la seva normativa
europea, i estava tot tan cobert, ja m’explicarà per què era
necessari modificar-ho. Perquè vostès el primer argument que
varen donar va ser el de dèficit, que havíem d’estalviar doblers;
el segon era el tema que hi havia abusos. Tota aquesta
normativa europea, que no té cap sentit en el debat que estam
produint ara, com és que abans aquestes persones, amb tota
aquesta directiva europea que vostè ha dit, continuaven amb la
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seva targeta sanitària, i sense modificar res europeu ara no la
tenen? Aquest és el debat que estic discutint, no l’anterior a
l’aplicació d’1 de gener de 2014, perquè quan un estudiant se
n’anava efectivament tenia una cobertura europea, que és
insuficient en relació amb la sanitat que tenia aquí, i això és el
que estic discutint amb vostè. Tenia una cobertura com a
estudiant diferent de la que tenia aquí per ser ciutadà, en aquest
cas de la comunitat autònoma o de l’Estat espanyol. Això és el
que jo li estic discutint, no si Europa té un model mínim per
cobrir uns desplaçats, joves que van d’un país a l’altre dels seus
estats membres. Per què aquests joves?

Precisament un dels exemples que tenim, que ens varen
denunciar, és d’un jove, un jove que se’n va a Alemanya, amb
un nivell d’anglès boníssim però no d’alemany. Se’n va a
Alemanya. Als dos mesos aconsegueix una ajuda econòmica per
ser immigrant -això a Alemanya-; aquest alAlot no troba feina,
torna aquí, és aquí unes setmanes, se’n va al centre de salut i li
diuen que no té targeta sanitària. Se’n va a l’administració
corresponent a fer la targeta sanitària i li diuen, i li diuen que no
pot ser atès perquè ell, com a major de 25 anys i que no ha estat
mai assegurat a l’Estat espanyol, no la pot demanar, ha
d’aconseguir qualque beneficiari, i ha d’anar... Sí, sí, és un cas
real; bé, vostè diu que no, perquè vostè té la targeta sanitària i
no té aquest problema, però els ciutadans reals d’aquesta
comunitat autònoma tenen aquests problemes molt cada dia. Va
haver d’anar a son pare, son pare li va haver de fer un certificat
conforme era fill i tal, i estava assegurat, no sé quantes coses i
quants de certificats, se’n va anar amb això i ara és beneficiari
de son pare. I això són casos reals, no els decrets del 2008 i
decrets del 2009, i no sé què.

Abans tota en aquesta situació passava tot el que vostè diu,
però hi havia una targeta sanitària que els cobria, i ara tenim que
a aquesta gent no els cobreix, i quan tornen han de fer el
procediment administratiu corresponent per tornar a tenir
targeta sanitària. Això és el que nosaltres demanam que canviï,
precisament, que pel fet de ser ciutadà espanyol tengui dret a la
targeta sanitària, i si el contracta una empresa alemanya
efectivament que se l’ha de donar de baixa de la Seguretat
Social espanyola i que el donin d’alta a la Seguretat Social
alemanya, perquè és allà on fa feina i resideix, però mentre no
tengui Seguretat Social europea, no convenis europeus o que
vostè ha estudiat d’estudiants, d’estades temporals, etc., etc.,
sinó una cobertura sanitària tal com tendria aquí, si no té
aquesta seguretat social als països d’origen que la mantengui
aquí. Això és el que demanam, i vostè m’està contant una altra
situació.

I després vostè em diu que per passiva, per activa i per
perifràstica. Idò per activa, per passiva i per perifràstica també
hem discutit en aquesta comissió que des de l’any 2011, octubre
del 2011, es modifica la Llei de salut i dóna cobertura sanitària
a todos los ciudadanos españoles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. ...perquè efectivament el model no era perfecte i
s’anaven detectant blocs o borses de persones que no tenien

cobertura sanitària universal i s’anaven incorporant, i es fa la
llei de l’any 2011, es modifica la llei de l’any 2011, que entra en
vigor l’octubre i vostès després varen entrar al Govern, la Llei
de salut pública que amb aquesta frase ho cobria tot, a todos los
ciudadanos con nacionalidad española, i vostès precisament,
això que havia costat anys aconseguir-ho, s’ho carreguen amb
un decret llei. Això és el que va fer el Partit Popular.

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. 1215/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
sanitàries.

Tot seguit passam a la següent proposició no de llei, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d’espera
sanitàries. Per defensar la proposició té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta proposició no de llei, que va ser presentada a
principi d’any, el mes de febrer, evidentment parla de llistes
d’espera sanitàries, però introdueix qualque element nou que
esperam que el Partit Popular hi sigui receptiu.

En aquell moment parlàvem del febrer, però no canvia gaire
la cosa actualment. El Servei de Salut en aquesta legislatura va
rompre un acord parlamentari de proporcionar les dades de llista
d’espera cada tres mesos. Ara dóna unes llistes d’espera cada sis
mesos, amb una esquifida informació, on només es donen
segons quines dades i no de tot, només es donen dades de
demora en intervencions quirúrgiques i en espera per a una
consulta amb l’especialista de l’hospital, però per exemple no
hi ha dades de proves complementàries, i ningú no sap,
d’aquests que estan esperant, quants estan esperant més de 180
dies, més de 60 dies, etc., etc.

Però evidentment ens hem de referir a les darreres dades.
Clar, el mes de juny d’enguany, segons el conseller de Salut, hi
havia 13.150 persones en llista d’espera quirúrgica, quan el
març de 2011 n’hi havia 11.900, i s’ha passat d’una demora
mitjana de 51,4 dies a 95,4 dies, i en consultes externes s’ha
passat de 40.700 persones a 57.500, i de 30 dies a 105 dies. Per
tant són dades molt crues, perquè darrere això el que hi ha són
persones, i per tant en aquests moments, entre llista d’espera
quirúrgica, proves complementàries i consultes hi ha
aproximadament un 10% de la població de les Illes Balears que
està pendent de qualque tipus d’atenció sanitària.
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Passant a un altre àmbit, ens trobam que som al segle XXI,
en un país com Espanya, la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i amb un marc normatiu, un marc normatiu que a més
de lleis orgàniques i lleis d’àmbit estatal tenim la pròpia
normativa, com és un estatut d’autonomia que és norma bàsica,
o una llei de salut pròpia, i el que sí sabem és que des de l’any
2006 s’havia aprovat precisament pel Partit Popular un dels
aspectes que hi havia a la Llei de salut del 2003 i que establia un
decret de garanties de temps màxim de resposta a l’atenció
sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de
Salut, que responia a un article de l’Estatut d’Autonomia i a la
Llei de salut del 2003.

De la mateixa manera, a la Llei de pressuposts que va
aprovar el Partit Popular per a l’any 2012 el Partit Popular, com
en tantes altres coses garantistes per als nostres ciutadans, va
derogar diversos articles de la Llei de salut que legislaven sobre
el defensor de l’usuari, i també va derogar el decret que
regulava la figura del defensor de l’usuari del sistema sanitari
públic, i així ens trobam en una situació que milers de ciutadans
de les Illes Balears viuen amb angoixa, i és l’assistència
sanitària que s’està donant en aquests moments i molt
especialment amb les llistes d’espera, perquè estan en una
absoluta situació de desconeixement, i el Partit Popular es va
dedicar, entre altres coses, a no donar informació, a derogar el
decret que donava garanties als ciutadans, i a derogar la figura
del defensor de l’usuari.

Per tant en aquests moments ens trobam que les Illes Balears
no té un marc normatiu propi que ofereixi cap garantia ni cap
mecanisme per reclamar d’una forma efectiva en temes
sanitaris.

Evidentment un ciutadà o una ciutadana que està pendent
d’una intervenció quirúrgica, d’una consulta, d’una prova
complementària, té una percepció personal que sempre serà
diferent de la que pugui tenir un gestor. Però evidentment, per
poder saber aquestes qüestions, un hauria de millorar canals
d’informació, ja no cap als diputats que puguin solAlicitar
informació, sinó que el conjunt de ciutadans haurien de tenir
com a mínim, conèixer les coses bàsiques que abans tenien, i
que gràcies al Partit Popular des del mes de març de 2012 s’han
perdut. Ara un ciutadà o una ciutadana no sap quan entra a una
llista d’espera sanitària, ni sap quan serà cridat, quan serà citat,
quan serà operat, pendent que un dia em cridin i m’ho diguin, i
aquest temps pot ser curt, pot ser mitjà o pot ser etern, etern. Hi
ha gent que es passa sis mesos, vuit mesos, un any o fins i tot ha
passat més d’un any i no saben absolutament res. Però si això ja
és greu, el que és greu és que el ciutadà, gràcies al Partit
Popular, no té cap mecanisme que li doni garanties ni li faci
conservar drets, el Partit Popular li ha llevat les garanties i li ha
llevat els drets en aquest aspecte.

Per tant trobam una situació en què no hi ha informació, que
s’ha derogat tota normativa que donava garanties, i que el
ciutadà està perdut, sense drets i sense saber, i estam parlant de
persones, estam parlant de persones en situacions sanitàries que
alguna potser no és transcendent per a la seva vida, però n’hi ha
que són transcendents com a mínim per a la seva qualitat de
vida.

Per tant, com que abans els ciutadans sabien quan entraven
en llista d’espera i sabien que si no es complien unes
determinades condicions hi havia un àmbit normatiu al qual es
podien acollir, nosaltres tornam presentar aquesta proposició no
de llei perquè els ciutadans continuen sense tenir aquestes
garanties i sense tenir aquests drets, i per això aquesta
proposició no de llei es concreta en quatre punts. Per una banda
el Parlament insta la Conselleria de Salut a remetre cada tres
mesos al Parlament la documentació acurada sobre temps
d’espera en consultes, en proves diagnòstiques i intervenció
quirúrgica, per especialitats i hospitals, i tota aquella informació
que pugui ser complementària i que es considera necessària. Per
altra banda instam..., el Parlament insta la conselleria a posar un
sistema d’informació automàtica perquè d’aquesta manera els
ciutadans puguin saber quan entren en llistes d’espera i puguin
consultar quina és la seva situació dins aquesta llista d’espera;
es pot posar un número d’ordre i per tant podrà saber quantes
persones hi ha en aquesta llista d’espera i quan ell té una
esperança de ser citat, intervengut, o que se li faci una prova
complementària, i evidentment amb l’establiment de totes
aquelles reserves de dades establertes per la llei. En un tercer
punt el Parlament insta el Govern a restituir la figura del
defensor de l’usuari; i al quart punt instam el Govern a restituir
el decret de garanties que el mateix Partit Popular va derogar fa
dos anys, i que en aquesta situació els ciutadans de les Illes
Balears no tenen cap àmbit normatiu propi, qüestió que
marquen l’Estatut d’Autonomia i la Llei de salut de les Illes
Balears.

Per tant, en una situació de necessitat d’atenció sanitària per
a milers i milers de ciutadans, el Partit Popular ha retirat tots els
drets i les garanties, i nosaltres volem que tot això sigui restituït
per als nostres ciutadans, que és el que diu el nostre àmbit
normatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de fixació de posicions. 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. Donarem suport als quatre punts que ha
presentat el Grup Socialista. És vera que hi ha temes en què tal
vegada ens repetim, som dos grups parlamentaris i tenim dret a
expressar-los cada un a la seva manera, i a més hi ha temes que
no s’arreglen; no només no s’arreglen ni es resolen, sinó que a
més s’agreugen, es cronifiquen, i el tema de la llista d’espera és
un dels temes més greus que hi ha en aquesta comunitat
autònoma i que no es resol sinó que es cronifica.

Nosaltres donam suport a aquests quatre punts que ja han
estat debatuts i que sempre han tengut el nostre suport, la
necessitat de la publicació de les llistes d’espera en els termes
en què es publicaven abans del govern del president Bauzá. Que
aquesta informació no estigui absolutament reduïda; en aquell
temps, el darrer quadre que tenc de maig de 2011, hi havia amb
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detall totes aquelles persones que esperaven més de 180 dies,
que era zero; quantes esperaven..., menys de 180 dies
n’esperaven crec que eren 90, 60, 30, etc., etc., no només en un
conjunt general sinó a cada una de les especialitats i en cada una
de les intervencions quirúrgiques. Això està publicat, és
accessible a tothom, quadre de maig de 2011. Això a data d’avui
ha estat impossible.

A nosaltres, com al Sr. Thomàs, ens costa a vegades
aconseguir que ens contestin. A força d’insistir, a força de
tornar a demanar, a força de demanar l’empara a la presidenta
del Parlament aconseguim que ens enviïn coses, però una cosa
que no hem aconseguit en tota la legislatura és una pregunta que
feim cada mes des de fa dos anys i mig: quantes persones de
més de 180 dies esperen aquest tipus d’intervencions
quirúrgiques o d’atenció especialista. No ho hem aconseguit, ni
demanant l’empara de la presidenta, ni reformulant la solAlicitud
de documentació, ni recordant que l’hem demanada i no ens
l’han donada. No ho aconseguim, i això l’any 2011 estava
penjat a la pàgina del Govern de les Illes Balears, detallat; això
no ho hem aconseguit. Per tant sens dubte donam suport a això,
la publicació de les llistes d’espera i sense reducció d’aquesta
informació.

En vàrem aconseguir una, de contestació, i ens va remetre a
una pàgina web del Govern, que hi vàrem entrar, i efectivament
allò eren les declaracions públiques que havia fet en aquell
moment el conseller en relació amb les llistes d’espera..., la roda
de premsa de les llistes d’espera que va fer. Això és el màxim
que hem aconseguit. 

El decret de demora. Els ciutadans han de saber quant de
temps esperen; teníem un decret de demora que deia que no més
de 180 dies en temes d’intervenció quirúrgica, 60 dies en proves
diagnòstiques i proves especialistes. Doncs ara tenim un decret
general que parla de menys de 180 dies en determinades
intervencions quirúrgiques, quatre o cinc intervencions
quirúrgiques, entre elles, com no podia ser d’altra manera,
temes d’oncologia. Això és l’únic que hem tengut. El conseller
va anunciar en el plenari i a qualque compareixença aquí que es
faria un decret; de fet va publicar una proposta de decret, jo
record com a Grup Parlamentari MÉS haver fet esmenes a
aquest decret o a aquesta proposta de decret; no se n’ha tornat
a saber res. De totes formes servia de poc, perquè era una
espècie de còpia de l’estatal, però almanco teníem aquesta..., bé,
aquesta forma coberta, perquè efectivament ho diu l’Estatut. No
ho tenim; hi havia una proposta; ni copiant de l’Estat no ha
pogut sortir.

La defensora del pacient, la defensora del pacient que és una
figura a la qual podien reduir pressupost, podien reduir
estructura, però la defensora del pacient és fonamental en
aquests moments; en aquests moments de reducció de la sanitat
pública necessitam qualcú que vetlli des de l’administració, des
de dins de l’administració, pels compromisos mínims de
l’administració amb la sanitat pública.

I després pensam que tot això, insistim, és en relació -i vostè
també ho ha dit, Sr. Thomàs- amb aquest canvi de mentalitat
que ens van introduint i que nosaltres ens hi resistirem: passar
de ciutadà amb dret a la seguretat universal a assegurat -si estàs
assegurat, tens feina o estàs a determinats grups de població
estàs assegurat i si no, no estàs assegurat, excloent colAlectius

determinats- i anar privatitzant la sanitat pública; a Madrid
d’una forma absolutament clara, ho hem vist a Madrid, ho hem
vist a València, aquí en els pressupostos del 2015 ja veurem la
primera privatització que farà el Partit Popular a través del nou
hospital d’Inca, perdonin, d’Eivissa, d’un determinat servei. Jo
com a ciutadana no vull pagar impostos perquè una empresa
obtengui beneficis; jo com a ciutadana vull pagar impostos per
ser solidària amb els altres ciutadans i ciutadanes amb què he de
viure, i perquè els altres ciutadans i ciutadanes siguin solidaris
amb mi, però que dels meus impostos qualque empresa se’n
dugui beneficis en relació sobretot amb la salut és el model que
l’any 2015 ens duran a votar en aquest parlament. Per tant
aquesta privatització cada vegada més clara que té el Partit
Popular, i és una de les fórmules que tenen -per això aquesta
llista d’espera no els incomoda- perquè dins el seu objectiu hi
ha facilitar que els ciutadans puguin compaginar la privada amb
la pública.

Tenc un exemple amb un grup de dones, que nosaltres també
preparam el programa electoral, no ens feim fotos però també
ens reunim amb els colAlectius d’entitats, i en aquest cas era un
colAlectiu d’entitats de dones, hi havia quatre colAlectius
diferents, i una conversa entre dues dones era: “No, si te’n vas
a la Policlínica la mamografia és 130; si te’n vas a la clínica ics
-i em sap greu haver mencionat l’altra clínica- és 140". El preu
de les prestacions sanitàries privades comença a ser al lèxic de
les persones en aquesta comunitat autònoma perquè es troben en
aquests casos, dones a les quals s’ha trobat un bony i que
després de quatre o cinc mesos si tenien aquests 130 o 140 euros
han hagut d’anar a fer-se a un hospital determinat analítiques,
proves d’aquestes característiques. El preu d’una prestació
sanitària, que abans no el sabien, el sabem perquè han d’anar a
cercar-la. I aquella li deia: “Idò no, aquesta clínica és més
barata, perquè tal, tal, tal...”

Realment crec que és... O les empreses sanitàries, que cada
vegada ens fan ofertes per assegurar-nos. Hi ha una empresa
sanitària que si tu demostres que dus més de quatre mesos
esperant una prova clínica determinada o estàs en llista d’espera
et fan reducció de l’assegurança; hem arribat a aquesta situació,
que l’empresa privada es beneficia de les llistes d’espera de la
pública, i fa ofertes econòmiques perquè si pots pagar te’n vagis
i venguis. Això és el que està passant a la nostra comunitat
autònoma amb aquest canvi de model progressiu i a poc a poc,
aquest canvi de mentalitat.

I sens dubte el segon punt, que és aquesta novetat que tal
vegada no hem discutit fins ara, a nosaltres ens pareix adequat.
La transparència no només és penjar documents a la pàgina
web, que amb això hem millorat molt gràcies a la Llei de
transparència i de bon govern que es va publicar, que es va
aprovar i publicar la passada legislatura, sinó que l’administrat,
en aquest cas el ciutadà, sàpiga en quin moment tendrà en
aquest cas una prestació sanitària, una intervenció quirúrgica, o
en quin moment el seu expedient -que això ho podríem posar en
dependència, en molts d’altres sistemes- serà tractat, serà
revisat, serà tractat, serà treballat. Per tant a aquest segon punt
també, que és tal vegada la novetat d’aquesta proposició no de
llei, també li donarem suport.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, debatem avui aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista relativa a llistes d’espera, i des del
nostre grup parlamentari entenem que efectivament aquest tema,
el tema de les llistes d’espera, és un tema molt important pel
qual el Govern de les Illes Balears està treballant de manera
intensa per tal de reduir-les. Som plenament conscients que
darrere cada número hi ha una persona que espera ser
intervinguda quirúrgicament o per una consulta. Per tant tots els
esforços són pocs per tal de reduir aquestes xifres a la mínima
expressió.

Sabem que des de l’ib-salut s’han prioritzat sempre les
patologies més greus respecte de les de caràcter lleu; per tant
que aquestes persones que tenguin una diagnosi més greu
esperin el menor temps possible. En aquesta línia volem
destacar com a fet altament positiu que durant el primer
semestre de l’any el resultat ha estat una reducció de
pràcticament un 19% del nombre de persones que esperen una
intervenció quirúrgica, i una reducció del temps de demora de
13,5 dies per a una operació, i això ha estat possible sense haver
de pagar activitat extraordinària, el que colAloquialment es
coneixen com a peonades, la manera amb què vostès resolien els
problemes en aquesta comunitat autònoma, gastant doblers que
no tenien i posant en risc el sistema sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Cal recordar també que el pacte
va augmentar les derivacions a la clínica privada un 32%, tot
això també a càrrec de les arques públiques. I també aquesta
reducció de les llistes d’espera ha estat possible gràcies a un
increment de l’activitat quirúrgica programada dins la jornada
laboral ordinària, que això és l’important. Per descomptat
l’esforç i la constància i el rigor dels professionals del món
sanitari han estat cabdals per assolir aquesta evolució positiva,
ja que sense ells aquestes dades no haguessin estat possibles. 

Per altra banda cal constatar que ens preocupa de manera
important l’increment de la llista d’espera de les consultes amb
l’especialista, i per tant tenim plena constància que el Govern de
les Illes Balears i l’ib-salut estan fent feina per aplicar les
mesures que puguin reduir aquest temps d’espera. Per tant som
conscients d’aquesta problemàtica, el Govern de les Illes
Balears n’és conscient, i així ha anunciat que està fent feina per
reduir aquesta situació.

Però volem insistir des del nostre grup a manifestar la nostra
satisfacció per l’evolució positiva de les llistes d’espera, i això
és un fet, ja que el desembre de 2012 aquestes estaven en
17.750; juny de 2013, 16.233; desembre de 2013, 14.140; i juny
de 2014, 13.150; com dèiem, per tant, una reducció del 19% del
nombre de pacients pendents d’intervenció respecte de l’any
anterior, és a dir, 3.083 persones manco que fa un any. Sense
dubte es tracta d’un avanç important i positiu, perquè són 3.083
persones amb noms i cognoms. Hem de tenir present que la
mitjana del temps de demora s’ha reduït en 13,5 dies; com
dèiem anteriorment aquesta reducció es deu a l’increment de les
intervencions quirúrgiques programades per un millor

aprofitament de les sales d’operacions, que han passat del
75,1% de l’ocupació el 2013 al 76,1 el 2014, i per un millor
compromís, com deia també, dels professionals del món
sanitari. Els sis primers mesos d’enguany els hospitals públics
de l’ib-salut han realitzat un 7,25% més d’intervencions
programades respecte del mateix període de l’any passat, que
varen 26.500. Aquest increment, per tant, suposa que enguany
s’han operat quasi 2.000 persones més que l’any passat. És que
estam parlant d’unes dades, insistesc, que són importants.

Baixa el temps d’espera per a les intervencions oncològiques
de tipus 1, que són realment greus: càncer de fetge, pàncrees,
pròstata, còlon; aquests pacients esperen una mitjana de 16,17
dies. Per altra banda cal destacar que el 84% de les 13.150
persones que es trobaven pendents d’una intervenció quirúrgica
als hospitals de Balears espera per una patologia lleu,
classificada com a prioritat baixa; parlam de casos de varices,
lipomes, galindons..., en definitiva, operacions d’aquest calibre.
En canvi el 2,71% són patologies greus i oncològiques; el temps
d’espera, per tant, és francament molt més reduït. El darrer any
la mitjana de temps de demora ha baixat a les intervencions amb
gran prioritat preferent de 29,51 a 28,61; a les de prioritat
normal, del 87,43% a 79 dies; i a les de prioritat baixa, de
114,51 dies a 100 dies. 

Pel que fa a la transparència a la qual s’ha fet referència en
aquesta intervenció, d’aquest govern i de la Conselleria de
Salut, doncs mirin, Sr. Thomàs, vostè pot criticar tot el que
vulgui i es pot queixar tot el que vulgui, però ha d’entendre que
si s’ha d’avaluar el nivell de transparència del Sr. Sansaloni i
del seu equip de la seva conselleria, i el seu quan era consellera,
el Sr. Sansaloni guanya per golejada: el triple de preguntes que
vostè, Sr. Conseller, contestades, Sr. Thomàs, contestades, ha
contestat el conseller Sansaloni. El Sr. Sansaloni no s’amaga,
contesta el que se li demana, compareix en seu parlamentària i,
el més important, no amaga les llistes d’espera, les presenta i les
publica cada sis mesos.

(Remor de veus)

Hem passat de 1.000 preguntes a 4.000 preguntes, i s’ha
triplicat el nombre de contestacions.

(Rialles)

Clar, jo sincerament crec que s’ha de valorar molt
positivament la tasca de la conselleria de gestionar i d’atendre
l’oposició, que és el que fa...

(Més remor de veus)
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...gestionar allò que els que ara són a l’oposició gestionaven
molt malament i contestar a una oposició que no és constructiva
sinó que és destructiva. Per tant el Govern ho fa francament bé.

Encara esperam les llistes d’espera de Son Espases de l’any
2010, per cert; no sabem on són, i això aquesta legislatura no
passa. El Partit Popular li ho havia de demanar hospital per
hospital i especialitat per especialitat les llistes d’espera; hi ha
Diaris de Sessions infestats on se solAlicita aquesta
documentació; aquesta solAlicitud no tenia resposta.

Polítiques de reestructuració de l’administració pública per
redimensionar-la i per contenir el dèficit públic. Això ha estat
una regla transversal que s’ha produït a tots els departaments.
Evidentment si no hagués estat necessari el Partit Popular no
hagués posat en marxa tot un grapat de mesures de contenció,
de reestructuració; en definitiva, a l’ib-salut i a la Conselleria de
Salut també era necessari. Tant de bo no s’haguessin hagut de
prendre aquestes mesures, però donats els comptes que ens
vàrem trobar idò no va quedar més remei.

En definitiva, nosaltres, Sra. Santiago, pensam que els
problemes, més que cronificar-se, els problemes aquesta
legislatura es poden resoldre; hem demostrat amb la nostra
intervenció i amb les dades exposades que el tema de les llistes
d’espera és un problema però que aquest problema va
disminuint any rere any, i això és una passa importantíssima que
donen tant els professionals com els gestors del món sanitari, i
en definitiva el que volem manifestar des del nostre grup
parlamentari és que valoram molt positivament tota aquesta
tasca, tota aquesta gestió, i efectivament s’està fent feina per
garantir l’assistència sanitària a persones que, com deia
anteriorment, tenen noms i cognoms a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Té el torn de contrarèplica el Sr. Thomàs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ho sent molt, Sr. Rubio, però ha tornat fer un paperet... Fa
quinze dies ja li vaig dir: voti amb consciència, respecte de la
Llei d’interrupció de l’embaràs, i li vaig dir: no faci de xotet de
cordeta que el deixaran amb el cul a l’aire d’aquí a quatre dies,
i l’han deixat amb el cul a l’aire d’aquí a quatre dies. I avui
torna a fer un paperet, la proposició no de llei parla de drets i
garanties dels ciutadans i vostè ni ho ha anomenat, ni ho ha
anomenat, ni ho ha anomenat, jo parl de drets i garanties dels
ciutadans que estan reconeguts...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No té res a dir la Sra. Presidenta?

..., que estan reconeguts a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei
de salut de les Illes Balears, i vostè ha dedicat deu minuts, deu
minuts, i no ha parlat del que diu la proposició no de llei, que és
reconèixer drets i garanties. Si vol, miri, miri la gràfica. No la
vol ni mirar? No la miri. Miri la gràfica, això és la realitat.

Miri, no es compari vostè amb l’any 2012, si vol jo li don les
xifres: any 2010, Son Dureta, amb 17 quiròfans, 59.000
intervencions quirúrgiques; l’any 2012, Son Espases, amb 26
quiròfans, 45.000 intervencions quirúrgiques. Clar, si vostès ho
havien fet tan malament i ara volen dir hem millorat una mica,
ha millorat una mica, però home de Déu!, va arribar a ser de 122
dies de llista d’espera quirúrgica. Miri, ja que...
vostè...desembre de 2012, 109 dies, i ara en juny, 105 dies a
consultes externes. Això és la realitat de les xifres que vostès
donen.

I escolti, si jo faig feina és un fet positiu, si vostès no fan
feina quan són oposició és el seu problema. I li he de dir, 36
peticions...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci per part de tots.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... 36 peticions de quadre de comandaments cada mes, cap
ni una, cap ni una. No torni a dir que no hi ha activitat
complementària perquè és mentida, l’enganyen, l’enganyen, ja
ho treurem, però l’enganyen. 

Jo li ho torn a dir, jo he vengut aquí amb una proposició no
de llei que parla de drets i garanties dels ciutadans reconeguts
a l’Estatut i a la Llei de salut, i vostè ha parlat d’una altra cosa,
menysprea els drets i les garanties dels ciutadans. I no em parli
que un càncer de pàncrees, que n’hi deu haver vint en un any,
s’opera en curt, el problema no és aquest, el problema és quin
temps es torba en el diagnòstic, aquest és el problema. Què li
diu vostè a una padrina que fa vuit mesos que per una
hemorràgia rectal està pendent d’una colonoscòpia i no la
criden, què li diu? Perquè això és el que passa. O a un taxista
que té una hèrnia discal i es torba set mesos anant al
traumatòleg i ara du tres mesos pendent d’una ressonància? Ha
perdut la salut i ha perdut la feina. Això és el que...

I jo li dic, en una proposició no de llei, que aquest senyor
tenia uns drets i unes garanties i vostès els ho han llevat, perquè,
Sra. Santiago, va ser a través d’un decret llei, el març de 2012,
on varen derogar el decret de l’any 2006 i es varen
comprometre, amb decret llei, valorat i aprovat pel Partit
Popular en aquest parlament, que en quatre mesos tendríem un
marc normatiu nou. I han mentit, i això és competència de la
comunitat autònoma, no és competència de ningú més, i vostès
no ho han fet.

I vostè, l’exemple gràfic l’ha donat vostè, una proposició no
de llei que parla de drets i garanties dels ciutadans que estan
reconeguts en el nostre marc normatiu propi i vostè ni ha parlat
d’això, ni n’ha parlat, ni n’ha parlat, això és el que diu la
proposició no de llei i no n’ha parlat.



SALUT / Núm. 84 / 1 d'octubre del 2014 1219

 

Aquí es demana restituir un àmbit normatiu, -se’n pot riure
de tot el que li deia, el menyspreu que vostè demostra cap al
conjunt de ciutadans i ciutadanes és immens, immens! He parlat
de drets i garanties i vostè ni s’ha dignat a parlar d’això. Estatut
d’Autonomia i Llei de salut de les Illes Balears, dos àmbits
normatius que són vigents.

Què vostès volen amagar informació? L’amaguin. Què els
ciutadans no saben quan rebran aquesta atenció sanitària?
Continuaran. Pot treure pit que ara s’opera una mica més, és que
abans varen deixar d’operar, això és el problema, varen deixar
d’operar, varen deixar de banda l’atenció sanitària dels
ciutadans, i ho saben, perquè és el que deia la Sra. Santiago, els
hauria de caure la cara de vergonya que empreses privades
sanitàries ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... facin ofertes per a la gent que es troba pendent d’una llista
d’espera del Servei de Salut, i això és real. I en lloc de posar
mitjans, vostès han llevat recursos econòmics i humans. Li ho
torn a dir, exemples de direcció cap ni un, 236 milions
d’operacions sense crèdit l’any 2012, Servei de Salut,
Sindicatura de Comptes, això que vostès diuen factures en els
calaixos, això és el que diuen vostès. 

Vostès han abandonat l’atenció sanitària dels ciutadans
d’una manera important i ho torn a dir: el que m’avergonyeix
com a diputat és que a una proposta que parla de drets i
garanties dels ciutadans, el Partit Popular ni parli de drets ni de
garanties dels ciutadans, parli d’una altra cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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