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EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdó. Si no us sap greu, la discussió pot ser pública,

no?, a través de comissió. És que després no surt al Diari de

Sessions.

Bé, bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i demanam si hi ha substitucions. No n’hi ha cap.

Proposició no de llei RGE núm. 8564/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses de trasllat

de difunts de centres sanitaris ubicats fora de l'àrea de la

seva localitat.

Idò, passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en la

Proposició no de llei RGE núm. 8564/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despeses de trasllat de difunts

de centres sanitaris ubicats fora de l’àrea de la seva localitat. 

Per defensar la proposició no de llei pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a despeses de trasllat de difunts de centre

sanitaris ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Tania Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Diputats i diputades, bones tardes. El

Decret 4/2004, de 23 d’abril, estableix el procediment per a la

percepció de les compensacions que en concepte de dietes i

transport poden solAlicitar els beneficiaris de l’assistència

sanitària de la Seguretat Social que siguin usuaris del Servei de

Salut de les Illes Balears en el cas que hagin de desplaçar-se

per rebre assistència sanitària als centres ubicats fora de l’àrea

de salut de la seva localitat de residència. Amb el Decret

31/2008, de 14 de març, es va modificar l’article 2 del Decret

41/2004, de 23 d’abril, incloent-hi una nova regulació a les

compensacions per al desplaçament dels usuaris del Servei de

Salut. 

En el citat article 2, del Decret 41/2004, s’estableixen les

definicions de dietes i transport. A l’apartat 2 es defineix

transport com la compensació al pacient i, si n’és el cas, a

l’acompanyant autoritzat, de les despeses de transport

relacionades amb el trasllat des de l’aeroport o estació marítima

d’origen al centre sanitari de destinació i viceversa. 

Aquest article es va modificar amb la finalitat d’incloure en

les despeses compensables de transport relacionades amb el

trasllat i va quedar redactat de la següent manera: “aquestes

mateixes despeses en el viatge de tornada, o en el seu cas, les

despeses necessàries que facin possible el trasllat en els casos

de defunció ja que el trasllat, en els casos de defunció de

persones que s’hagin desplaçat per rebre assistència sanitària a

centres ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat de

residència, genera una sèrie de despeses ineludibles i molt

elevades és necessari que directament les assumeixi la

Conselleria de Salut de les Illes Balears, sense que els familiars

dels difunts hagin de desemborsar prèviament una quantitat

elevadíssima de sous per poder traslladar al seu familiar fins a

la seva localitat”. 

Amb la finalitat de garantir els principis d’igualtat,

accessibilitat i mobilitat, recollits a la Llei 5/2003, de 4 d’abril,

de salut de les Illes Balears, resulta necessari que els familiars

del difunt no vegin els seus drets limitats a l’hora de traslladar

l’ésser estimat, ja que en molts de casos els familiars no poden

fer front a aquestes elevades despeses que en ocasions superen

els 3.800 euros si no es compta amb cap assegurança privada.

Per tot això, instam el Govern de les Illes Balears a assumir

directament, en comptes de reemborsar, el cost de les despeses

per al trasllat en els casos de defunció de persones que s’hagin

desplaçat per rebre assistència sanitària a centre ubicats fora de

l’àrea de salut de la seva localitat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. S’ha presentat una esmena

conjunta pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per

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

per Formentera, la RGE núm. 9205/16.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José

Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. El primer que he de dir amb

relació a aquesta proposició no de llei és que la proposta,

entenem, xoca frontalment amb la política que practica

actualment el Govern de l’Estat en mans del Partit Popular, que

consisteix a demanar la contenció de la despesa i ofegar les

comunitats autònomes en la gestió de les seves competències

perquè vagin retallant de mica en mica els serveis públics. Clar,

la pregunta és quasi obligada, és, han vist aquesta PNL a

Gènova? Són conscients del que ara mateix el Grup Popular en

aquest parlament està demanant? Ho dic perquè, bé, allà no

només els trien els candidats sinó que Montoro veta fer més

ample l’estat de benestar a les comunitats autònomes. Per tant,

entenc que és contradictòria aquesta solAlicitud.

En el cas concret de salut les recomanacions del Sr. Rajoy,

al marge de les retallades i els copagaments imposats a cop de

reial decret, són que no s’ha de pagar res que no sigui

estrictament dins la cartera de serveis. A Balears açò es

traduiria a no pagar, per exemple, ajudes per a pacients i

familiars que es traslladen fora de la seva zona de salut per

rebre tractament. Aquesta proposta xoca també frontalment

amb el discurs que fa el Partit Popular aquí on s’acusa

constantment i de forma reiterada a la conselleria i al Govern

d’anunciar moltes mesures i no tenir doblers suficients.

Allà no hi ha cap normativa estatal que obligui a fer-se

càrrec d’aquesta situació, tot i així el Govern és sensible a

aquesta situació i ja el 2008 va revertir el pagament per

desplaçament que es preveia en el decret de 2004 i el va

modificar preveient, com ha dit la portaveu del Grup Popular

en explicar la proposició no de llei, que les despeses, diu,

aquestes mateixes despeses en el viatge de tornada o en el seu
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cas les despeses necessàries que facin possible els trasllats en

els casos de defunció.

Per tant, actualment el Govern balear ja assumeix aquestes

despeses, si bé no ho fa de forma activa o de forma directa sinó

que ho fa, ho podríem dir així, com a sistema d’acció-reacció,

passa el supòsit de fet i posteriorment quan es justifiquen les

despeses són abonades per part de l’administració.

Analitzada, idò, la proposta del Partit Popular i tenint

aquest context en el qual també hem de tenir en compte que

administrativament el tema del pagament directe és impossible,

perquè el sistema és el pagament a posteriori, una vegada

justificades les despeses, des del Grup Parlamentari Socialista

així com la resta de grups que signen aquesta esmena, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Gent x Formentera i Podem,

proposam una esmena perquè entenem que, si bé a la pràctica

reglamentària o a la pràctica establerta per l’administració és

aquesta acció-reacció, el pagament posterior i el

reemborsament que està perfectament previst mitjançant el

decret de 2008, seria poder garantir i no perjudicar aquelles

persones que es troben en una situació complicada amb relació

als recursos i, per tant, la solució administrativa adient seria

crear un fons específic i un procediment específicament

establert per assumir directament el cost de les despeses per

trasllat en els casos de defunció de persones sense recursos i,

òbviament, en qualsevol cas, sense assegurança, perquè el que

no es pot és ajudar amb aquesta proposició tampoc i clar

tampoc no ho ha anomenat la portaveu del Partit Popular és un

enriquiment injust de les empreses asseguradores que

òbviament ja cobren les primes mensuals o anuals d’aquella

assegurança i que tenen l’obligació de prestar aquest servei.

Per tant, sense assegurança seria una premissa absolutament

bàsica i fonamental i, en aquest cas, es faria un esforç amb un

procediment administratiu adient per assumir directament en

aquells casos de persones que es trobin sense recursos i que

hagin estat desplaçades per rebre assistència sanitària fora de

la seva àrea, la seva zona de salut. Quines serien aquestes

persones sense recursos? Idò òbviament aquelles persones que

estan cobrant la renda bàsica o que estan cobrant el subsidi de

desocupació, o que l’ajuntament... són perceptores d’algun

tipus d’ajuda administrativa que pugui justificar aquesta

situació sense recursos.

Actualment els trasllats és cert que no són nombrosos,

afortunadament; el 2014 van ser quatre, el 2015 van ser cinc...

En la majoria dels casos entenem que, amb un criteri

absolutament adequat, els trasllats persegueixen una finalitat

positiva, és a dir, la millora o la cura de la persona que ha estat

traslladada. Evidentment hi ha casos absolutament

imprevisibles que no van bé, i la persona acaba morint, però en

tot cas, davant una situació sense esperança d’aquesta millora

o d’aquesta cura, el més correcte, i crec que és el que es fa

actualment per part dels professionals de l’Ib-salut, és no

produir aquest desplaçament, primer perquè no seria beneficiós

per al mateix malalt, i en aquesta situació entenc que es troba

més còmode en un àmbit conegut i es troba més còmode a prop

de ca seva, si no a ca seva; segon, per a la família, que ha

d’afrontar aquest desplaçament i ha d’afrontar aquesta

experiència vital desafortunada fora del seu àmbit, també,

conegut; i en tercer lloc, també per a l’administració, que

finalment ha d’assumir unes despeses que no han pogut dur a

un resultat positiu.

Per tant nosaltres mantenim l’esmena que vam presentar en

el seu moment, perquè creim que és la més adequada i la que

més s’ajusta a les possibilitats reals de poder fer front a aquesta

situació en aquests casos tan concrets quan no es tenen

recursos. En qualsevol cas sempre està previst normativament

a la nostra comunitat autònoma que aquestes despeses les

assumeix ja l’administració.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Per a la seva defensa, també,

per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Bel Busquets, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Afegiré poc al que ha explicat

la diputada Camps, i és explicar un poc en què consisteix

l’esmena i veure un poc les necessitats. El que plantejam a

l’esmena és diferenciar les necessitats que pot tenir la

ciutadania. Hi ha famílies que ja compten amb una assegurança

privada que cobreix les despeses de trasllat i altres serveis per

donar l’últim adéu a les persones que han traspassat. Per tant en

aquest cas no seria necessari el pagament per part de la

Conselleria de Salut.

Per altra banda també s’havien tengut en compte les

necessitats econòmiques de la ciutadania, incloent la qüestió de

persones sense recursos, per avançar aquest pagament i que no

hagin de fer aquesta bestreta perquè, així i tot, hem de tenir en

compte que tots els ciutadans, tenguin els recursos que tenguin,

rebrien el reembors de la despesa pel trasllat de difunts si s’han

hagut de desplaçar a un altre municipi que no sigui el de

residència gràcies a la modificació que es va fer amb el Decret

31/2008.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble.

Diputada Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Jo també seré molt breu perquè també

compartesc tot el que han dit prèviament. Compartim l’esperit

de la proposició no de llei que ens proposa el PP perquè som

conscients que la mort d’un familiar és un moment molt difícil

i dolorós. A més hem de tenir en compte la condició insular de

la nostra comunitat, el que fa que aquests desplaçaments a

altres centres hospitalaris siguin molt habituals. Aquesta

insularitat, ho sabem, té uns costos afegits per a la nostra

comunitat.
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Entenem que tota aquella persona que no disposi

d’assegurança, i amb pocs recursos, com hem especificat, té

dret al fet que es pagui aquest trasllat per avançat, i és per açò

que hem presentat aquesta esmena, per tal de matisar aquest

detall.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. També per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Después de escuchar a la diputada

del Partido Popular en su exposición, entendemos que...

entendemos que no se debe hacer discriminación por el tema de

ingresos, pero si ya la comunidad..., en temas de servicios de

salud y demás, pero si la comunidad autónoma ya se está

haciendo cargo de todos estos pagos de aquellas personas que

no tienen recursos, pues entendemos que no hay por qué

variarlo, y a lo mejor pues..., no sé si con un receso podemos

comprobar si esto se podría hacer de forma efectiva, o sería

viable o no.

De entrada lo que sí apoyamos, igual que los demás

proponentes de la enmienda, que no se diera cobertura a las

personas que tienen cubierto este servicio por las aseguradoras,

pero entendemos que los casos que se plantean aquí son

precisamente los que no tienen esa opción y que no tienen

tampoco recursos para hacer frente al transporte. Entonces a

ver si es posible un receso para poder ajustar las posiciones y

ver si se puede sacar adelante esta proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Olga Ballester, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos sí que

apoyaremos esta propuesta. Creemos que los casi 4.000 euros

que cuesta el traslado de un difunto a la isla correspondiente es

muchísimo dinero. Es verdad que ya se paga, pero se paga con

mucho retraso y la familia tiene que hacer frente a este gasto.

Creo que ya que se paga a todo el mundo tiene que seguir

existiendo como servicio básico, pues todos pagamos la

Seguridad Social y luego requerimos unos servicios básicos que

nos tienen que revertir por todo este pago que hemos hecho, y

sobre todo en unos momentos tan duros.

Entonces sí que creo conveniente que ya que se está

pagando, pues que se adelante el cobro a las familias, pues

4.000 euros es muchísimo dinero; incluso para familias donde

trabajan las dos personas, si se les muere un hijo o un padre

creo que es muchísimo dinero y que hoy en día no se puede

afrontar así como así. Además es mucho dinero para una

familia y poco dinero para la administración si comparamos

con los casos que ocurren anualmente. Yo creo que sí que se

puede asumir, es un gasto que para la administración sí que se

puede asumir en el momento en el que ocurre, sobre todo si se

crea un fondo, como pone la enmienda, que yo de la enmienda

estoy de acuerdo en crear un fondo para esto, y estoy de

acuerdo que si un particular tiene un seguro privado que ya le

cubre esto pues me parece correcto que lo cubra el seguro

privado, pero lo de separar a personas sin recursos... eso yo

creo que debe ser un servicio básico para todas las personas,

como en el parto o como..., o sea, no se puede separar en

equidad en sanidad dependiendo de cuántos recursos tengan,

porque ¿quién mide esos recursos? Además todos pagamos una

Seguridad Social para que sea gratuita y universal.

Por lo tanto estamos de acuerdo con la proposición, y

estamos de acuerdo con la enmienda para que se haga un fondo

para esto, porque realmente tampoco hay tantos casos como

para que la administración no los pueda asumir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Toca el torn de fixació de

posicions per a qui no ha presentat esmenes, però, com que no

hi ha cap diputat ni diputada del Grup El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES, procedeix ara que el grup proposant fixi la seva

posició i assenyali si accepta o no l’esmena presentada.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Li demanaria un recés de cinc minuts,

per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, si vol reprenem la sessió d’avui. Digui’ns...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Finalment hem arribat a un consens amb

el text de la iniciativa, i quedarà de la següent manera: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a crear un fons específic i un procediment per a la

gestió directa del Servei de Salut, i a assumir directament el

cost de les despeses, per trasllat en els casos de defunció de

persones sense assegurança que hagin estat desplaçades per

rebre assistència sanitària a centres o establiments ubicats fora

de l’àrea de salut de la seva localitat.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Podem donar per entès que s’aprova per

assentiment? Idò facin arribar el text al lletrat. 

Moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.
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