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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la

comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión de hoy y en

primer lugar me gustaría pedir si se produce alguna

substitución.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Vicent Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Ninguna más? Perfecto.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5966/15, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a

tancament dels centres de salut a les 17.30 hores.

Pasamos al primer punto del orden del día que consiste en

el debate de la Proposición no de ley presentada por los grupos

parlamentarios Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca y MÉS per Menorca, relativa al cierre de los centros

hospitalarios a las 17.30.

Empezará en primer lugar el Grupo Parlamentario

Socialista por un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra el

Sr. Vicenç.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei parla

estrictament del tancament dels centres de salut a les 17.30.

Si repassam un poc allò que és el sistema sanitari del nostre

país, sabem que està bàsicament estructurat en dos espais

assistencials: atenció primària i atenció hospitalària. I això

permet garantir allò que és el dret constitucional a la salut, amb

una concepció integral i en la qual l’atenció primària ha de

jugar un paper central, un paper central perquè a més els

sistemes nacionals de salut que pivoten en relació amb l’atenció

primària està demostrat que són els més eficients.

Per tant, tenim que els professionals d’atenció primària,

metges de família, pediatres, personal d’infermeria i altres,

constitueixen la porta del sistema sanitari i que és a aquest

nivell assistencial allà on se resolen prop del 90% de problemes

de salut de la població.

Per assegurar un concepte molt important en sanitat que és

l’equitat, és molt important que aquests serveis sanitaris siguin

accessibles. Accessibilitat n’hi ha de diversos tipus, m'hi ha de

geogràfica, horària, etc. I tenim que aquests equips d’atenció

primària i aquests professionals fan feina a unes estructures

físiques que són els centres de salut i on bàsicament, per no

allargar-me massa, una funció d’atenció que abasta des de

promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia,

l’assistència purament curativa, cures palAliatives, rehabilitació,

etc. També evidentment hi ha una feina de gestió d’aquesta

atenció i també en molts de centres de salut es realitzen

activitats de formació, de docència perquè s'hi formen

especialistes mèdics i personal d’infermeria i també de recerca.

El tema de l’horari d’obertura dels centres està lligat a un

dels principals punts bàsics de l'atenció primària, que en té tres:

globalitat, que vol dir que es dóna una atenció molt integral,

des de la gestió purament assistencial, psicològica, on es fa una

feina de coordinació de diversos recursos assistencials, que té

una continuïtat en el temps, un pediatre pot atendre en aquest

cas a Espanya, a un nin o a una nina durant 14 anys, o un metge

de família d’una manera molt llarga i molt continuada. I això és

una característica que diferencia l’atenció primària de l’atenció

hospitalitzada.

I el tercer principi bàsic de l’atenció primària és

l’accessibilitat. Evidentment una bona accessibilitat facilita tant

una atenció en globalitat, com una atenció continuada. I és

precisament l’accessibilitat la que determina aquest principi

constitucional d’equitat, perquè estam parlant d’equitat en

accés a l’atenció sanitària i, per tant, significa llevar barreres

d’accés de tot tipus.

Evidentment per a qui no ho sàpiga, en aquest país en els

anys vuitanta hi havia uns ambulatoris on els metges de

capçalera feien feina dues hores, però a mesura que es varen

anar creant a partir de l’any 84 els centres de salut, la

disponibilitat horària va augmentar i si en un principi només

tenien atenció els matins, a poc a poc va passar que a tots els

centres de salut, qualsevol metge de família, tenia com a mínim

un capvespre d’atenció, si no dos, per setmana. D’aquesta

manera el sistema normalitzat dels centres de salut estava obert

entre les 8 del matí i les 9 del vespre. Evidentment hi havia

unitats bàsiques o centres especials que no complien aquest

horari, però bàsicament l’accessibilitat era generalitzada de 8

a 21 hores i a partir d’aquí els serveis d’urgència i d’atenció

primària o a nivell hospitalari.

Duim aquesta proposició no de llei perquè l’any 2012 el

Govern de les Illes Balears, governat pel Partit Popular, va

decidir tancar els centres de salut a les 17,30 d’una manera

generalitzada i evidentment nosaltres sempre hem considerat

que aquesta decisió comprometia l’accessibilitat de les

persones i, per tant, aquest principi bàsic de l’atenció primària

quedava romput.

Podem recordar que també el mateix any es va suprimir la

gerència d’atenció primària de Mallorca com estructura

funcional i de gestió, passant a tenir una dependència de les

gerències dels hospitals i aquestes dues mesures, com moltes

altres: tancament de centres i supressió de la gerència d’atenció

primària, estaven incloses -ho hem de recordar- en el Pla

d’equilibri econòmic de l’any 2012, fet pel Partit Popular.

D’aquesta manera es rompia l’accessibilitat que hi havia per al

conjunt de ciutadans d’accedir al metge de família, a la

infermera o al pediatre, abocant a haver d’anar a partir de les

17.30 del capvespre a serveis d’urgència d’hospitals o

d’atenció primària, sense permetre que grups de població no

tenguessin aquella accessibilitat que tenien el capvespre. Estam

parlant de gent que per exemple són treballadors actius o

persones que necessitaven algú que els acompanyés, o
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simplement per a una distribució d’aquesta atenció programada

i continuada i no anar només a demanda de matí i capvespre.

Evidentment altres funcions dels centres de salut també es

varen veure afectades, des de temes de formació, de docència

i crec que una vegada que ha passat el temps, s’ha vist que,

primer, l’única justificació per prendre aquesta decisió és que

es va incloure aquesta mesura dins el Pla d’equilibri econòmic

financer de l’any 2012, per a un presumpte estalvi econòmic,

que s’ha demostrat que no ha estat veritat, a l’inrevés, que ha

augmentat la despesa i que precisament d’aquesta manera el

que sí s’ha fet és que els ciutadans ja no tenen la mateixa

accessibilitat que tenien durant molts d’anys.

Això no és un tema menor, és un tema important per als

ciutadans, perquè hi ha molta gent, per exemple en atenció

pediàtrica hi ha un volum de feina els capvespres molt

valorable i d’aquesta manera es rompia radicalment, havent

d’anar moltes vegades a urgències d’atenció primària o a

urgències d’hospitals sobre qüestions que els darrers anys,

segons paraules de l’antic conseller, perquè memòries

assistencials no m'hi ha des de l’any 2010, que havien

augmentat les urgències a nivell hospitalari i a nivell dels

SUAP o dels PAC que fan atenció horabaixes, vespres i festius.

Per tant, aquest és el motiu pel qual nosaltres presentam

conjuntament, els grups que donen suport al Govern, aquesta

proposició no de llei que demana tres punts molt concrets: un,

que es paralitzi aquesta mesura de tancar els centres de salut a

les 17.30; un segon punt que insta la Conselleria de Salut a

restablir l’horari habitual d’obertura dels centres de salut, que

l’horari habitual era de 8 del matí a les 21 hores; i que a més,

aquesta mesura, s’insta la Conselleria de Salut perquè negociï

amb els representants dels treballadors qualsevol mesura que

afecti els seus drets laborals. Evidentment s’entén que aquesta

modificació d’horari és una qüestió que s’ha de pactar amb els

sindicats, perquè evidentment pot afectar drets laborals

d'aquests.

Aquesta és la justificació i aquests són els tres punts que

sotmetem a consideració de la comissió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Thomàs. Y ahora para su defensa

también por parte del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

tiene la palabra la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. No tengo nada más que añadir a la

defensa que ha hecho el Sr. Vicenç Thomàs, que ha sido

completa y que ha manifestado todas las necesidades que se

requieren para que los centros de salud amplíen este horario.

No tengo nada nuevo que aportar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Para su defensa también por parte del Grup

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra la Sra.

Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Tal vegada repetiré algunes idees, però sí que havia

preparat una petita intervenció.

Es clar que MÉS per Mallorca donarà suport a aquesta

iniciativa que hem presentat conjuntament. I bàsicament perquè

aquesta mesura ha estat com diríem comunament, un negoci

foradat. Se’ns va vendre dins un context de retallades de la

despesa pública, però de fet ha suposat per una banda trencar

amb el dret de l’atenció mèdica i l’equitat en el tractament dels

pacients, fet que també ha comportat que els pacients hagin

optat per acudir als serveis d’urgències. Cal treballar per

millorar l’atenció primària, perquè és el que fa sentir més a casa

al pacient, perquè allà és on es resolen el 90% dels casos.

No aconseguir aquest pretès estalvi ha estat ans al contrari.

Sabem que l’atenció hospitalària si es fa a urgències és més

cara i ha suposat un increment que s’ha avaluat entre 500 i

750.000 euros, hem fet una mitjana d’uns 600.000 euros per

any. 50.000 hores de professionals sanitaris menys entre

metges, pediatres, infermers i infermeres i zeladors. El

contracte de 60 professionals per atendre urgències que han

d’atendre aquestes urgències entre les 17.30 i les 21 en 4 PAC

i 22 centres de salut, per poder donar després atenció a aquestes

urgències requerides. I també podríem parlar d’altres elements

que també donen resposta a l’atenció primària, que tal vegada

no responen a criteris quantitatius, però que sí que responen a

la qualitat del servei, com seria la promoció de la salut, la

prevenció de la malaltia, la participació en tasques de reinserció

social, etc.

I aquesta mesura també ha contribuït a disminuir

l’accessibilitat a persones de manera molt important. Molts de

ciutadans no hem d’anar als centres de salut per una malaltia

comuna, de vegades és simplement per fer algunes proves, o

necessitam ser atesos en horari d’horabaixa, per tal de no

perdre l’horari de matí allà on han d’anar a fer feina. O moltes

vegades el que hem de fer és acompanyar familiars més majors

o els infants petits al centre de salut. No oblidem que atesa la

situació del mercat laboral, molts de treballadors no

s’atreveixen a solAlicitar aquest permís, que seria un dret del

treballador, però com sabem no és fàcil demanar-lo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Y por último para la defensa de esta

proposición tiene la palabra la Sra. Font por part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. El tancament dels centres de salut a

l’horari del capvespre no va suposar de cap manera un estalvi

econòmic, en tot cas ens hem trobat que ha dificultat l’accés a

la salut.

Tres coses vull recordar. Aquesta reducció de l’horari

d’atenció ha suposat que es produeixi un retard en el temps

d’espera per ser atesos. Açò vol dir que quan demanes cita
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perquè t’atenguin per tractar un grip, per exemple, et vegis en

una situació que no et donaran hora fins al cap d’uns dies, quan

un grip s’ha d’atendre de seguida.

Açò em du al segon punt. Ha servit per colAlapsar les

urgències, les quals han passat a ser un servei permanent

d’atenció en comptes d’atendre exclusivament les urgències.

Aquesta persona amb grip que li donen hora per a uns quants

dies després, acut a urgències perquè el tractin, quan aquest

tractament s’ha de dispensar als centres d’atenció primària.

Tota aquesta situació ha dificultat la conciliació laboral i

familiar. Molts treballadors no s’atreveixen a demanar hores

per anar al metge, amb la qual cosa han de recórrer a les

urgències per no faltar a la feina. L’excusa de l’estalvi

econòmic no ens serveix perquè no és cert. 

Aquest any la Federación de las Asociaciones para la

Defensa de la Sanidad Pública ha publicat l’informe 2015 i diu:

“Des del 2009 els serveis sanitaris públics han sofert una

agressió continuada amb un procés de retallades molt

important, entre 15.000 i 21.000 milions d’euros menys de

pressupost, segons diverses fonts, retallades que s’han produït

a totes les comunitats autònomes, sense excepció, però la

intensitat de la qual ha variat molt d’unes a unes altres.

Aquestes retallades s’han evidenciat sobretot en els recursos

humans disponibles, els treballadors sanitaris que han sofert

una disminució general, a part d’un notable empitjorament a les

seves condicions de treball; però també en el funcionament del

sistema sanitari, especialment pel que fa a les llistes d’espera,

per la qual cosa, l’opinió de la ciutadania ha empitjorat de

manera molt notable. Per exemple, el percentatge de persones

que assenyalen que el sistema sanitari funciona bé o bastant bé

ha passat del 73,88% el 2010 al 62,70% el 2014; o les persones

que pensen que les llistes d’espera van empitjorar l’últim any

van ser l’any 2009 el 13,10% i el 2014 el 38,90%". Aquest

informe també indica que dins la classificació per comunitats

autònomes les Balears tenen una valoració de serveis sanitaris

deficients. 

Des de MÉS per Menorca ens alegrem que la consellera de

Salut, en compareixença en aquesta comissió, ens avancés que

la política sanitària canviarà i que es millorarà l’atenció

primària. Però, tot i açò, és convenient aprovar aquesta PNL,

per tal d’insistir en una problemàtica que cal solucionar i és que

el millor estalvi en salut és millorar l’atenció primària i sobretot

la prevenció.

Gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. S’ha presentat una esmena, la RGE núm.

6442/15, del Grup Parlamentari Popular. I per a la defensa

d’aquesta té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fernández, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. El Grupo Popular ha

presentado una enmienda al punto 3 de esta proposición, que

explicaré a continuación.

En primer lugar debo manifestar nuestra postura. El Partido

Popular evidentemente no está en contra de que se abran los

centros de salud por la tarde y en este sentido nos abstendremos

en los puntos 1 y 2, pero en una proposición que consideramos

que es muy detallada y que es extensa, nos ha faltado

contextualizar determinadas decisiones que en ella se reflejan.

En esta proposición parece que el gobierno anterior del Partido

Popular se levantó un día y tomó estas decisiones porque al

Partido Popular le hacía feliz que los centros de salud

estuviesen cerrados.

No voy a entrar al detalle evidentemente de cuál fue la

situación que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno,

pero sí fue una situación muy complicada, una situación que

hacía que se tuviesen que tomar determinadas decisiones

difíciles y muy impopulares para poder dar estabilidad y

garantías en este caso al sistema sanitario y para dar un

equilibrio presupuestario a una comunidad autónoma que lo

necesitaba, siempre garantizando en este caso la cobertura

sanitaria porque también ha parecido de las palabras del Sr.

Thomàs, que la gente se quedaba sin atención sanitaria por la

tarde. No es cierto, la cobertura de la atención sanitaria por la

tarde también estaba garantizada.

Nosotros nos vamos a abstener a esta propuesta porque,

como ya digo, no estamos en contra de que se abran los centros

de salud. Si se tomó esa decisión fue porque en esos momentos

se debían reducir los costes y se debían aumentar los ingresos

para poder conseguir un equilibrio presupuestario que pudiese

dar garantías a un sistema sanitario que en ese momento estaba

en peligro y sí que se produjeron ahorros con esta decisión.

La pregunta que nos gustaría hacerles es si han estudiado si

puede llevarse a cabo esta medida, si, teniendo en cuenta que

la Sra. Armengol cada día, en la prensa o los martes en los

plenos, nos recuerda que no hay dinero, que no tienen dinero

para cuestiones que incluso estaban presupuestadas o

cuestiones que estaban comprometidas, nos preguntamos si hay

dinero para esto. 

¿Ustedes han hecho un estudio? También la Sra. Armengol

recientemente dijo en el pleno que iban a hacer un plan de

eficiencia. ¿Lo han hecho?, ¿han hecho este plan de eficiencia

y en base a ello están tomando estas decisiones que van a

suponer un aumento del gasto?

Se lo volvemos a decir: nosotros no estamos en contra de

esta medida, ojalá se pudiese hacer, ojalá lo hubiésemos podido

hacer nosotros, pero en un ejercicio de responsabilidad tuvimos

que tomar este tipo de decisiones. La pregunta es si a día de

hoy esta comunidad autónoma ya está preparada para poder

asumir este gasto, y en este sentido el Partido Popular se

abstendrá tanto en el punto 1 como en el punto 2, porque les

vuelvo a decir que no podemos estar en contra de ello pero nos

gustaría que fuesen lo suficientemente responsables como para,

si toman esta decisión, hayan estudiado las consecuencias que
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se puedan derivar y no hagan como hacen siempre, cometer los

mismos errores del pasado, porque por lo que estamos viendo

a día de hoy solamente se están tomando decisiones que no

parecen estar estudiadas, muchas veces por las discrepancias

que hay dentro del mismo pacto de gobierno, que aumentan el

coste y reducen los ingresos.

Respecto al punto 3, que nos ha llamado, la verdad,

considerablemente la atención, aunque evidentemente también

estamos de acuerdo en este punto y votaremos a favor aunque

nos gustaría que se incluyese en la enmienda, ya que el

Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de Salud a

negociar con los representantes de los trabajadores cualquier

medida que afecte a los derechos laborales de los mismos.

Nuestra enmienda va en el sentido de añadir “incluido el

reconocimiento de la carrera profesional”. No entendemos si

ustedes solamente reconocen unos derechos laborales a

determinados trabajadores o un tipo de derechos laborales.

Entendemos que hay que negociar todos los derechos laborales

y no como ha pasado recientemente, que un día la presidenta

del Gobierno de forma unilateral diga que no se va a reconocer

la carrera profesional a pesar de que todos los trámites estaban

hechos y estaban las partidas ya comprometidas, y las

modificaciones de crédito realizadas. Nos gustaría que

evidentemente también en este caso, en el reconocimiento de la

carrera profesional, la Conselleria de Salud se sentase a

negociar con los representantes de los trabajadores antes de

anunciar medidas de estas características.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. En torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES consideram que l’obertura dels

centres de salut fins a les 9 és una bona iniciativa del Govern

que compartim i estam totalment d’acord. De fet vàrem mostrar

la nostra preocupació no fa gaire amb una pregunta al Ple. 

Són moltes les bonances de retornar el servei als ciutadans

en un moment en què estan cansats de veure els seus drets

reduïts en tots els àmbits dels serveis públics. Sabem que el

tancament dels centres de salut va ser una conseqüència directa

de les enormes retallades a les quals hem hagut de fer front

arran de la crisi econòmica, una crisi que a les Illes ha estat més

ferotge ja que patim el greuge del mal finançament, i també

intuïm que realment no va suposar un estalvi tan gros. Aquest

tancament de centres de salut ha provocat saturació als serveis

d’urgències de la nostra terra, i tampoc no s’ha compensat en

augment de personal en aquest servei, el que ha fet que els

serveis d’atenció primària i d’urgències perdin efectivitat i

qualitat.

Insistim: compartim aquesta iniciativa del Govern, però

també ens agradaria saber si està consensuada amb el sector, si

s’ha pressupostat el que costarà en mitjans humans i econòmics

aquesta mesura. Vostès són aquí per governar, i hem anat

parlant i han anat dient paraules com consens i participació,

però tampoc no sempre ha estat així. Per tant sí que voldríem

saber si consensuen i colAlaboren amb els sectors implicats en

aquestes iniciatives o si només responen a una declaració

d’intencions purament electoralistes i buida de continguts,

perquè podem donar una esperança a la gent, però després ho

hem de fer efectiu. Hi ha molta despesa, i ens agradaria saber

si el Pla d’eficiència està en marxa i saber d’on es pot gastar.

Suposam que ho deuen tenir clar.

Segons les dades que vostès han donat el Servei de Salut té

uns 165 milions de dèficit; diuen que Balears és a la cua en

inversió sanitària; de fet és així, 1.150 milions enfront dels

1.208 de mitjana estatal. Com s’afrontarà el dèficit i

augmentarà la despesa per equiparar-la a aquesta mitjana

estatal? Serem entre tots capaços de negociar aquest

finançament just? També és cert, i m’agradaria que quedàs clar,

que la nostra comunitat, tant per part del Partit Popular com del

Partit Socialista, sempre ha estat menyspreada en més o manco

mesura. 

Els demanam seriositat en les mesures que són tan

importants per a la població. Dit això evidentment votarem a

favor. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y ahora por parte del Grupo Parlamentario

Mixto tiene la palabra la Sra. Tur, por un tiempo de diez

minutos. Gracias.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Jo crec que els arguments que s’han

esgrimit a les intervencions de cadascun dels diputats i les

diputades d’aquesta sessió són clars i contundents. És a dir, és

indiscutible que l’obertura de l’horari fins a les 21 hores

contribuirà a una conciliació dels calendaris laborals de totes

les persones i els pacients potencials amb els serveis sanitaris

als quals tenen dret, i per tant no tenc gaire més a afegir.

Lògicament donam suport als arguments que s’han facilitat fins

ara i estarem molt contents si finalment el Govern de les Illes

Balears adopta aquesta mesura i la comença a implementar,

esper que com a molt endavant a principi de l’any 2016.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Procedería ahora la suspensión de la sesión

por un tiempo de diez minutos. ¿podemos continuar?, ¿sí?

Continuamos. Y ahora toca la intervención del Grupo

Socialista. Tiene la palabra el Sr. Thomàs, por un tiempo de

cinco minutos.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies als grups

parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa, que és una

iniciativa de govern, que el que intenta bàsicament és restablir

un horari d’atenció a atenció primària per facilitar

l’accessibilitat del conjunt de ciutadans quan necessiten dels

recursos d’atenció primària i no necessiten recursos d’urgències

o a nivell hospitalari.

Deia la Sra. Fernández, parlava d’economia. Ho he dit al

principi, l’única justificació, perquè evidentment el Partit

Popular no va fer estudis, era que es va incloure dins el Pla

econòmic financer de l’any 12, s’estimava un estalvi d’1,7

milions en un any, però jo li podria recordar altres punts que

estaven en aquest pla en què el PP va recular i no va dur

endavant: el tancament de l’Hospital General o l’Hospital Joan

March, o per exemple aspectes com la lliurança de les guàrdies

dels metges hospitalaris, que el PP ho duia al pla i ho va retirar.

Realment a nosaltres el que ens preocupa és que, com he dit

abans, una de les característiques bàsiques de l’atenció primària

és continuïtat, globalitat i accessibilitat, i tancar els centres de

salut a les 5,30 és rompre l’accessibilitat, perquè evidentment

es pot fer la demagògia que un vulgui, però un senyor o una

senyora que viu a Son Cladera, a les 5,30, a les 6 del capvespre

la seva accessibilitat, si no té transport en cotxe per anar a Son

Espases, és rompre l’accessibilitat, que és una característica

principal de l’atenció primària. I el Partit Popular volia

estalviar, i el Partit Popular no només no va estalviar sinó al

revés, es varen haver de contractar professionals sanitaris quasi

per 50.000 hores, i això va suposar, entre altres, que es varen

haver de contractar 26 metges, 26 infermeres, 4 zeladors, i això

va suposar una despesa suplementària d’aproximadament

600.000 euros. És a dir, ni estalvien i rompen una de les

característiques principals del ciutadà.

I, bé, ja que parlam de l’any 2012, podríem parlar del que

va dir la Sindicatura de Comptes l’any 2012, que va ser incapaç

de fer una conclusió sobre la despesa del Servei de Salut de

l’any 2012; va dir “no puc expressar l’opinió de tants de

desastres que hi havia”; només per donar algunes dades: es

varen trobar factures als calaixos per valor de 236 milions

d’euros, això ho diu la Sindicatura, eh?, no ho dic jo, jo només

ho reproduesc; o, per exemple, es va augmentar la despesa de

capítol 2 en 346 milions, o de capítol 4 en 213 milions. Estam

parlant de l’any 2012. En fi..., estalvi no en varen tenir.

I evidentment després el Partit Popular ha introduït una

esmena oportunista, que em pareix bé com a concepte genèric,

però el termini com està redactada la proposició no de llei parla

del que ha de parlar: si hi ha una modificació de l’organització

funcional d’un lloc de treball aquests canvis s’han de comentar

i pactar amb els treballadors i amb els seus representants; però

si haguéssim de posar el que vol el Partit Popular també

hauríem de posar recuperar la pèrdua de drets econòmics quan

un està de baixa, que es va augmentar la jornada laboral a 37,5

hores, que es varen perdre dos dies d’assumptes propis, que

varen ser acomiadats 1.300 treballadors, que es va disminuir un

32% el concepte de carrera professional, etc., etc. Per tant

nosaltres pensam que no li acceptam l’esmena, pensam que a la

redacció de la proposició no de llei es contempla que si hi ha

un canvi a l’organització laboral s’ha de pactar amb els

sindicats, i pensam que d’aquesta manera queda perfectament

concret com s’han de fer les coses.

I repetesc l’agraïment als grups parlamentaris que donin

suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pasamos a votación.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sra. Presidenta. Demanaríem si s’accepta la votació

separada dels punts 1 i 2 per una banda i del punt 3 per l’altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pasamos a votación de los puntos 1 y 2.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Pasamos a la votación del punto número 3.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Queda aprobada la proposición.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 5967/15, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la

retirada de la taxa per a l'emissió de la targeta sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 5967/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,

relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la targeta

sanitària.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Xico Tarrés, per un temps de

deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que vostè em podrà

assegurar que serà al seu lloc tot el temps aquest i no ens

haurem de marejar, però, bé, no hi ha problema, com que

tendrem els centres de salut oberts per les tardes sempre

estarem més a prop de donar-hi solució si ens passa res dolent,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505967
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i aqueixa és una proposició no de llei més que va en el mateix

sentit, que és millorar l’oferta cap als ciutadans.

En primer lloc vull recordar que va ser a finals de l’any

2011, preparant la Llei de pressupostos de l’any 2012, on el

Partit Popular, davant la situació econòmica que es trobava, va

decidir que s’havia d’introduir un pagament, una taxa de 10

euros per targeta sanitària que afectava tots els ciutadans de la

comunitat, una taxa, com dic, per emissió o renovació

d’aqueixa targeta sanitària. Això mai no havia passat, no havia

passat a cap comunitat; jo tenc dubtes en aquests moments si a

Galícia s’havia fet alguna cosa semblant, però crec que no; ni

menys el Partit Popular ho portava al seu programa electoral,

i nosaltres pensam que és una taxa discriminatòria, que atempta

contra els principis d’universalitat, d’equitat i de caràcter

públic que té el nostre sistema de salut. 

Per què s’ha de pagar una targeta? Jo en principi diria que

potser que la voluntat que tenia el Partit Popular fos bona,

perquè si tu pagues una targeta que et dóna un servei

segurament seríem avui aquí dient si tothom ha de pagar

aquesta targeta, perquè a molta gent li suposa un problema greu

però a altra gent potser 10 euros no li suposa un problema greu

si això té uns avantatges, però, clar, ens trobam que aquesta

targeta realment no té cap avantatge. Quan parlam d’avantatges

és que tu te’n vas de viatge, tens un problema, el metge que t’ha

d’atendre agafa aqueixa targeta, troba el teu historial, veu quins

problemes tens... i dius “bé, això sí suposa un avantatge”, però

jo som dels que primer vaig haver de renovar la targeta

sanitària, i quan he anat a consultar la meva no té ni foto, havia

pagat 10 euros per una targeta exactament igual que l’altra.

Com que hem parlat moltes vegades de tot això, i havent de

preparar aqueixa proposició no de llei, divendres passat vaig

estar amb un administratiu d’un centre de salut d’Eivissa que

porta molts d’anys fent d’administratiu al centre de salut, un

centre de salut que crec que té al voltant de les 40.000 targetes

sanitàries, i li vaig preguntar “escolta, és un problema pagar

aquests 10 euros per targeta sanitària?, jo entenc que sí”, i em

va dir “és un problema molt greu per a molta gent, per a més de

la que us pensau, perquè ja no són els 10 euros de què parlau,

són possiblement els 30, 40 o 50 euros a una família”, a una

família que tu pots calcular que si són 4 persones 40 euros, fent

el càlcul barat en un moment de crisi allà on s’implanta, idò

possiblement sigui el pa de tot el mes. I això és greu, això jo

crec que convendria que ens ho miràssim. Però és que tampoc

no són 40 euros, no són 10 euros per targeta, perquè la gent que

ho ha de fer s’ha d’anar a fer una foto, perquè s’ha d’afegir a

aquest carnet. El preu de la foto se’n va entre els 7 i els 10

euros, almenys a Eivissa, en funció d’allà on te la facis. 

Per tant podem arribar a la conclusió que és innecessari. Si

hagués estat necessari, ja li dic, segurament aquí estaríem dient:

“Vegem, la gent que té una problemàtica determinada, que està

aturada i que no pot arribar a final de mes hem de mirar

d’eliminar-li aqueixa taxa”, però això no és així, i hem de tenir

en compte que una taxa és un preu que els ciutadans paguen

com a retribució d’un servei públic determinat i concret. Una

de les característiques d’una taxa és que no pot superar el preu

de cost real del servei, el preu de cost real del servei, com

també que la recaptació només pot ser destinada al servei

públic del qual s’ha establert la taxa. És a dir, això que costa no

paga, no paga ni tan sols..., no paga, paga sobradament el

carnet o la targeta que es dóna a l’usuari. Per tant podem

concloure que és molt injusta aqueixa taxa.

Com que crec que podríem coincidir tots que després de

quatre anys la voluntat que possiblement tengués el Partit

Popular a l’hora de posar aqueixa taxa no s’ha complert, perquè

no s’ha complert i crec que tots ho podem veure, seria bo que

decidíssim, que prenguéssim la decisió de demanar al Govern

que en els pròxims pressupostos ja elimini aqueixa taxa i que

no es cobri de cara a l’any que ve, quan posin en funcionament

els pressupostos que teòricament aprovarem el mes de

desembre d’enguany.

Per això només voldria fer una petició: crec que potser prou

evident que no ha funcionat com es pretenia aqueixa taxa,

demanar fins i tot al Partit Popular que donàs suport a això i

que entre tots l’eliminàssim perquè ja no s’hagués de pagar, no

seguir pagant una taxa que crec que podem considerar tots que

és molt injusta.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. A continuació, per a la seva defensa,

per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula l’Hble. Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más los argumentos están

puestos encima de la mesa, el grupo Podem llevaba en su

programa esta reivindicación y además están los acords pel

canvi, entonces, nada más que decir, apoyar esta iniciativa y

por supuesto que nuestro voto va a ser favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Per a la seva defensa, per part

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble.

Sra. Bel Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies, president. Tornam a estar d’acord

amb la proposta, per descomptat, la presentam conjuntament i

volem reafirmar que el pagament d’aquesta taxa es va fer per

amagar la realitat pura i dura, tenim uns serveis públics bàsics

molt mal finançats, tornam estar amb el..., el gran problema és

el finançament. Se’ns va imposar una taxa de deu euros que va

contra els principis constitucionals dels ciutadans perquè

suposa una despesa afegida i discriminatòria, sense excepcions,

als que necessiten i acudeixen al sistema sanitari públic.

Hem parlat que una taxa és un preu que es paga per una

retribució d’un servei públic i a més a més no pot superar el

cost real del servei i es parla que l’emissió de la targeta és d’un

zero coma..., uns 32 cèntims d’euro, per tant, dels 32 cèntims

a pagar els 10 euros és un abús.

A més a més, aquest copagament no ha suposat cap millora

en el servei, ni els pacients ni els professionals sanitaris no han
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percebut els avantatges que s’havien promès, han continuat o

s’han incrementat les llistes d’espera, no hi ha hagut serveis els

horabaixes, els jubilats han hagut de pagar una part del seu

medicament... 

L’anterior govern va defensar la taxa com a forma de

contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari i aquí hi ha

l’error, el que cal és millorar el finançament, no carregar a la

ciutadania que ja està obligada a aportar un 17% del producte

interior brut en impostos.

El que hauríem d’aconseguir és acostar-nos a la mitjana

estatal de despesa per..., a més a més estam per sota de la

despesa per càpita sanitària que... nosaltres estam en un 1.150

euros i la mitjana és de 1.208.

Una taxa tributària és un tribut que pagam per utilitzar un

bé públic en el nostre benefici i amb aquesta taxa ens botam

dos principis fonamentals de les normatives: un, que és principi

d’equivalència, en què la taxa ha de cobrir el cost del servei, i

després també ens botam el principi de capacitat econòmica el

qual diu que per fixar les taxes s’ha de tenir en compte la

capacitat econòmica de les persones per sufragar-les. 

Per tot això creim que s’ha d’eliminar aquesta taxa que, ja

deim, no ha servit per millorar la qualitat del servei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Per a la seva defensa, per

part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, evidentment MÉS per Menorca dóna

suport, perquè hem presentat conjuntament aquesta proposició

no de llei, poca cosa a afegir realment perquè redundaria en el

que ja han dit els meus companys, simplement afegir: estic molt

d’acord amb el que acaba de dir Bel Busquets de diferència de

taxa, és clar, no podien dir que açò..., havien de dir que açò és

una taxa, no podien dir que és un impost que és el que realment

va ser, no podem cobrar dues vegades un impost, però és el que

feien en realitat. Llavors què diem? És una taxa, però no és una

taxa, perquè no compleix els requisits que acaba de comentar

la meva companya de MÉS per Mallorca i també el company

del PSIB.

Res més a afegir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Fernández, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar fijaremos la

postura del Grupo Popular que se abstendrá en esta proposición

y la argumentación es muy similar a la que hemos hecho en el

anterior debate.

Agradecer, en este caso sí, al Sr. Tarrés porque al menos ha

matizado que el Partido Popular tomó la decisión de poner esta

tasa por la situación económica que se encontró, porque de las

palabras de otros portavoces vuelve a parecer que hay una

obsesión por ahorrar y que llegamos al gobierno con esta

obsesión por ahorrar, simplemente por el mero de hecho de

hacerlo.

Volvemos a recordar, miremos qué pasaba hace unos tres,

cuatro años, cuál era la situación y por qué se tuvieron que

tomar este tipo de decisiones. Fueron decisiones -lo vuelvo a

repetir- muy difíciles, complicadas y evidentemente

impopulares, que creo que van en contra casi de la esencia de

un partido político, pero evidentemente en aquel momento el

Partido Popular estaba para gobernar y gobernar con

responsabilidad y poder hacer, evidentemente también, un

sistema sanitario -como antes decía- que pudiese tener todas las

garantías y pudiese ser un sistema sanitario que se pudiese

sostener, hacer un sistema sanitario también sostenible.

Nos vuelven a surgir las mismas dudas, ¿se puede permitir

este gobierno no tener los ingresos de esta tasa? Antes se ponía

en duda si la anterior medida de cerrar los centros de salud por

las tardes había supuesto ahorro o no, nosotros seguimos

defendiendo que sí que ha supuesto un ahorro, que

evidentemente sí que hay un estudio porque estaba en el Plan

de equilibrio financiero y se estudió cuál iba a ser ese ahorro y

evidentemente cuáles iban a ser las consecuencias, pero bueno

en el caso de la tasa sí que se puede comprobar cuáles han sido

los ingresos. 

En la liquidación presupuestaria del año 2013 el ingreso por

la tasa fue de 3,2 millones; en el 2014 en la liquidación este

ingreso fue de 2 millones y medio, y la previsión para este año

2015, recordando que este año esta tasa ha sufrido una rebaja

de un 20% por lo cual son 8 euros, la previsión de ingresos es

de 2 millones de euros. Nos volvemos a preguntar, teniendo en

cuenta cómo repiten desde el Gobierno que no hay dinero para

determinadas cuestiones, si se puede permitir dejar de ingresar

2 millones de euros esta comunidad autónoma. Evidentemente

nosotros creemos que no se ha estudiado en profundidad. 

Nos vamos a abstener porque, lo vuelvo a decir, el Partido

Popular no puede ponerse en contra de reducir ni de quitar

evidentemente tasas e impuestos que ojalá es lo que pidiésemos

hacer y ojalá es lo que pudiésemos haber hecho mientras

estábamos gobernando, pero siguen planteándonos las dudas de

si esto está lo suficientemente estudiado y volvemos a reclamar

al Gobierno que antes de tomar este tipo de medidas realmente

estudie sus consecuencias.

También nos llama la atención, y evidentemente por...

además por la conselleria a la que se insta, que puedan traer

este tipo de propuestas al Parlament, evidentemente están en

todo su derecho, propuestas que las podría hacer el Govern

evidentemente sin el apoyo de este parlament precisamente

cuando hay propuestas que tienen el apoyo mayoritario de esta

cámara y ustedes evidentemente no las cumplen, nos llama la

atención que para otras sí que quieran el apoyo de esta cámara.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari El Pi

proposta per les Illes té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Des d’El Pi també consideram que és

una bona iniciativa aquesta proposició no de llei en referència

a la supressió de la taxa per a la renovació i/o emissió de la

targeta sanitària.

Pensam que la mesura posada en pràctica el 2012 en un

moment en què la crisi econòmica colpejava durament la

població atemptava contra els drets dels ciutadans de la nostra

terra perquè tornava fer-nos de segona o tercera categoria.

Molts de ciutadans que viuen amb uns ingressos per sota del

salari mínim interprofessional han de pagar aquesta taxa

obligatòriament i no ens semblen suficients les exempcions a

les quals es poden acollir alguns colAlectius. És necessari

començar a aplicar mesures a favor dels ciutadans i no en

contra d’ells i dels seus drets i interessos, però també torn dir

que des del Govern s’ha de tenir cura i fer un pla d’eficiència

i saber quan i com es pot fer.

Hem de ser seriosos i s’ha de tirar endavant el que es

promet, però desgraciadament també -torn dir- s’ha de complir

una llei que ens limita el deute perquè gràcies al bipartidisme

que ens representa a l’Estat les Illes no sempre estan ben

finançades.

Votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. També en aquest sentit tenen el suport

màxim de Gent per Formentera i evidentment consideram que

és un despropòsit el fet que es cobri la targeta sanitària, quan

crec que és un dret universal que al cap i a la fi és part de l’ib-

salut oferir l’acreditació a cadascun dels usuaris, per tant, crec

que és una obligació del Servei de Salut dur el control sobre els

usuaris que tenen dret a percebre aquest servei i em sembla un

sense sentit que, per poder acreditar aquesta condició que

realment és una obligació que emana de l’ib-salut, hagi de ser

el pacient o l’usuari final qui hagi de carregar amb el cost de

renovar-la. Per tant, donar suport al Partit Socialista en aquesta

iniciativa i poc més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula per contradiccions

el grup proposant, el Sr. Tarrés, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En faig ús simplement perquè

hem estat els primers en parlar, però vull recordar que és una

proposició no de llei presentada conjuntament amb Podemos,

amb MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. Vull agrair el

suport dels altres grups i dir que efectivament es pot veure que

aquesta taxa l’any passat es va reduir i no era de deu euros, va

passar a ser concretament de 8,43, per tant, si a l’any passat es

podia rebaixar per alguna cosa seria.

Jo, volent o fent un esforç per entendre el que deia la Sra.

Fernández, que diu: es pot permetre el Govern prescindir del

que suposa s’ingrés d’aquests diners, d’aquests sous? Jo la

pregunta la faria d’una altra manera: es poden permetre els

ciutadans, molts de ciutadans, continuar pagant una cosa que no

serveix per a res? El Govern pot ser que no s’ho pugui

permetre, però si no s’ho pot permetre, parlant planament i

dient-ho una miqueta lleig, que es faci trons!, a qui no ho hem

de carregar és al ciutadà que no ho pot pagar.

Ho podríem carregar al ciutadà que ho pot pagar, però per

carregar-ho al ciutadà que ho pot pagar hauria de donar un

servei aquesta targeta, però com que no dóna un servei tampoc

no és just que ho facem. Per tant, el Govern s’haurà d’apanyar

i veure com i d’on treu els duros que perdrà en no ingressar

aquesta taxa. 

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 5967/15.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 5967/15, relativa a la retirada de la taxa per a

l’emissió de la targeta sanitària.

Esgotat el temps i no havent-hi més assumptes a tractar,

s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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