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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, començam si us sembla bé. Hi ha qualque
grup que tengui..., qualque grup que hagi delegat el vot o
qualque grup present que hagi delegat..., bé, si no és present,
en fi, vaja unes coses que dic. 

(Se sent una veu de fons que diu: “substitucions”)

Substitucions. Gràcies, Sra. Lletrat. Hi ha substitucions?
No n’hi ha.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 4724/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per
contribuir a la solidaritat internacional.

Podem passar, per tant, a debatre la proposició del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, diputats i diputades. Presentam aquesta PNL, en
forma conjunta amb els Grups Parlamentaris Unidas Podemos
y MÉS per Mallorca, per impulsar mesures per contribuir a la
solidaritat internacional. Des del Grup Parlamentari Socialista
som un partit fortament compromès amb la solidaritat i la
defensa dels drets humans, sempre hem dit que les persones
són el centre de les nostres polítiques sense importar d’on
venguin. 

Vull recordar, perquè crec que és important, el context en
el qual es va presentar aquesta PNL que va ser quan es va
produir la crisi humanitària dels refugiats que es trobaven a la
deriva enmig de la mar i que foren recollits pel vaixell de
l’ONG Open Arms. 

Les Illes Balears som una terra d’acollida i el Govern de
les Illes Balears no ha dubtat mai a implicar-se en aquesta
situació dramàtica i col·laborar sempre que ha estat possible;
a tall d’exemple, ja es va obrir el port de Palma a l’Aquarius i
s’ha acollit a més de 300 persones refugiades. I no fa gaire,
per part del Govern es tornà a fer el mateix i es varen oferir
els ports de Maó i de Palma quan els refugiats que es trobaven
a la deriva enmig de la mar també foren recollits per l’ONG
Open Arms.

Però abans d’entrar en matèria, s’ha de reconèixer que la
Unió Europea no ha estat a l’alçada en concertar una política
d’asil comú que pugui reconduir el tema i això ha estat així
perquè ens hem oblidat que per sobre de la solució política hi
ha la solució humana, perquè una persona, quan es troba amb
aquest drama enmig de la mar, no s’atura a pensar sobre la
complexitat de la política migratòria o sobre si la normativa
nacional de rescat marítim o si això de manera perversa pot
suposar un efecte cridada, o tantes altres coses que es varen
sentir aquells dies. Una persona fa el que es requereix d’una
situació greu com aquesta, que és anar i dur-los a un port segur

de manera immediata per poder cobrir les seves necessitats
bàsiques i a partir d’aquí ja parlarem de la solució política. 

Evidentment, teníem clar que aquesta no passava per tancar
ports, com defensava l’ultradreta de Salvini, a Itàlia, s’ha de
recordar que el tribunal va tombar aquest ordre; tampoc no
passa per criminalitzar les ONG d’una suposada relació amb
les màfies per defensar una determinada línia política o fer
comentaris inapropiats. Aquesta passa per coordinar una
política comunitària i que sancioni els països que no
compleixen amb les lleis. 

Els objectius de desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides reflecteixen el que suposen els valors de la
cooperació, del desenvolupament, de la gestió humanitària
dels fluxos migratoris i de les polítiques d’integració.

Per altra banda, la Llei 9/2005, de cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears, estableix les bases
legals de la cooperació i els principis ordenadors de les
polítiques públiques de cooperació, si bé és cert que a dia
d’avui aquesta ha quedat obsoleta i necessita una nova llei que
contempli la transversalitat de la política de cooperació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la coherència i la
coordinació de les seves polítiques. 

A més, també, altres reivindicacions que han fet les
entitats són el fet que es puguin subscriure ajudes o
subvencions per temes estructurals. 

És per tots aquests motius que demanam que se segueixi
garantint que les persones refugiades que arribin a les nostres
illes siguin ateses amb dignitat; demanam també que se
segueixin incrementant els pressuposts dedicats a cooperació;
també que s’adeqüi o es faci una nova llei de cooperació que
atengui aquesta nova realitat, i per últim, que el Govern de
l’Estat doti de més recursos la cooperació al
desenvolupament. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. En els
pròxims anys el canvi climàtic, la contaminació i l’explotació
econòmica, els desastres naturals o els mals governs
provoquen que milions de persones vegin compromesos els
seus drets humans i la seva supervivència, la nostra obligació,
per tant, és ser part de la solució i no del problema. 

Per tots aquests motius vèiem necessària l’aprovació
d’aquesta proposta no de llei que presentam conjuntament
Unides Podem, PSOE i MÉS per Mallorca.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
han presentat una sèrie, diguem, d’esmenes. Té la paraula per
defensar-les el Sr. Juan Manuel Gómez Gordiola, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord president, moltes gràcies. Des del Grup
Parlamentari Ciutadans, com ja hem parlat amb els grups que
duen aquesta proposta no de llei, donarem suport a la filosofia,
als objectius i a la redacció del text inicial, si bé és cert que
hem fet esmenes que entenem que són més dins un àmbit de
millorar l’eficàcia i la realització de les mesures que es
demanen, per això, hem fet tres esmenes als punts 2, 3 i 4. 

Volia fer una reflexió general que justifica un poc el
nostre posicionament sobre l’acord i el suport que donarem
als programes de cooperació, que tenguin un pressupost digne,
necessari, i en aquesta línia que no minvi el que s’ha recuperat
en creixement respecte d’anys anteriors.

Per tant, estaríem d’acord amb augmentar el pressupost
sempre que sigui possible , però sobretot sempre que sigui
possible amb la disponibilitat pressupostària que els comptes
de la comunitat autònoma permetin, és a dir, garantir que es
puguin pagar les ajudes i el posicionament de les ajudes envers
els ingressos que hi pugui haver i les prioritats que tengui el
Govern. Entenem la política de cooperació al
desenvolupament com a una política social i pública, i no
l’entenem d’una altra manera. Per tant, quan nosaltres donam
suport al pressupost la nostra transversal línia de plantejament
serà considerar-la com a política pública  social, per tant,
necessària i imprescindible.

Donar ajuda humanitària i fer cooperació al
desenvolupament garanteix treure de la pobresa els països del
sud, els països que es troben de forma ja crònica en una
situació de greu... de gran impossibilitat de desenvolupament
i de creixement de les condicions dignes que qualsevol
població d’aquest món es mereix. Però també necessitam que
es consideri una política de cooperació vinculada a les
polítiques migratòries, la gent fuig per la pobresa, per evitar
la pobresa s’han de fer plans estratègics, eficaços i sostenibles
que garanteixin que la migració sigui un dret, no una
necessitat.

Aleshores, i ja defensam les nostres esmenes que agrairia
que es tenguessin en compte: al punt número 2, incidim, on
parla del tema de continuar incrementant el pressupost, “dins
la disponibilitat pressupostària”, atès sobretot els contexts del
debat que la mateixa consellera d’Hisenda i Pressuposts deia
que estam en una situació difícil, sobretot de rebre els
ingressos que ens pertoca, i que no entraré a valorar perquè ja
tots els grups parlamentaris ho hem dut al ple.

Al punt número 3 , i sí que vull adreçar-me al lletrat,
reconeixem una errada material o  formal, fins i tot, on diu
“l’òrgan regulat per la Llei 23/98", ha de ser “la Llei 9/2005,

de 28 de juny”; demanaria al lletrat que ho consideri i accepti
la nostra puntualització, però quedaria redactada amb aquesta
modificació de citar la llei, per incorporar “d’acord amb les
valoracions que traslladi el Consell de Cooperació al
Desenvolupament”, reconegut en aquesta llei. El Consell de
Cooperació és precisament la participació del teixit associatiu
que treballa i que és expert en aquest àmbit, tant de
posicionament de l’ajuda humanitària com de dur programes
de cooperació als països on es destina l’ajuda. 

En el punt número 4, on parla que “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a reforçar la cooperació al
desenvolupament dotant-la de més recursos i fer que sigui una
eina fonamental per a la implementació de l’Agenda 2030",
nosaltres afegiríem, i demanam que s’hi doni suport, “la idea
de prioritzar i garantir la resposta en situació d’emergència i
ajuda humanitària.” Passa una cosa, quan destinam un
pressupost a cooperació al desenvolupament s’hi destinen
normalment partides d’ajuda humanitària fixes que solen ser
generoses o no, però així com la cooperació té una valoració
sobre la situació actual dels països, quan es produeix un índex
o una situació d’emergència sempre és insuficient, i  per
l’experiència que hi ha, sempre és insuficient; dotar partides
extraordinàries per a aquestes situacions és prou complicat.
Per tant, entenem que s’ha de prioritzar sempre una dotació a
situacions de catàstrofes o d’emergència, no només
alimentàries sinó pel canvi climàtic que és una evidència que
se’n produeixen més i hem de tenir en consideració aquesta
situació. Per tant instaríem que s’incorporés i es tenguessin en
compte aquests criteris.

Per tant, president, concloc la meva intervenció aquí i qued
a disposició dels grups si volen acceptar o debatre l’esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació ara de posicions de la resta
de grups parlamentaris. Correspon primer al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Margalida Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bona tarda. Intentaré
ser breu. Nosaltres donarem suport a aquesta proposició,
creiem, com no pot ser d’altra manera, evidentment creiem en
la necessitat de la cooperació internacional i  en el fet de
reforçar-la, i per suposat en la solidaritat internacional.

He de dir -i ara parlaré només una mica de cada un dels
punts- que en el primer punt evidentment hem de votar a favor
que totes les persones que arribin aquí, a les nostres illes,
evidentment dins el marc de les nostres competències, siguin
ateses amb dignitat, faltaria més, clar que sí.

En el segon punt creiem necessària, i a més així ho vaig dir
a la portaveu del Partit Socialista, l’esmena que ha fet el Grup
Ciutadans, perquè evidentment sí que creiem que és necessari
continuar incrementant aquestes partides, però sabem que
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estam davant una situació que serà necessari, en els
pressuposts de l’any 2008, ajustar qualcuna d’aquestes
partides, per tant sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària.

En el tercer punt, volem dir que a la compareixença que va
tenir lloc aquí, en aquesta mateixa sala, la consellera Fina
Santiago ja ens va dir que hi hauria una llei de cooperació, que
la volia fer, i nosaltres tot d’una li vàrem dir que crèiem que
era necessària i que, a més, hi participaríem de manera activa
i cercant el màxim consens; per tant per suposat també hi
podem estar d’acord.

I en el quart punt, evidentment, creiem que tots els
esforços que es facin des del Govern de l’Estat per millorar
els fons que ens puguin venir a la nostra comunitat autònoma
en cooperació internacional, idò són molts necessaris; sempre
ens queixam que hi ha una infrafinançació en moltes de les
partides, i si volem complir els objectius que ens posa en
aquest cas l’any 2030 creiem que és necessari incrementar
aquestes partides.

Per tant nosaltres votarem a favor de cada un d’aquests
punts sempre que s’acceptàs en el punt 2 l’esmena de
Ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. És el torn ara del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Bé, nosaltres en tot el que sigui la
cooperació hi estam absolutament a favor. Creiem en les
persones i en l’ajuda a les persones que més ho necessiten, tot
i que pensam que s’ha de fer una reflexió perquè ens dol, i ens
dol molt -que per cert, avui no hi són- que hi hagi partits
polítics i grups polítics que hagin estat els que han encetat el
debat sobre les migracions, perquè semblava que nosaltres, tan
solidaris com som, miràvem cap a una altra banda, o així ho
hem fet històricament. Arran que ells s’hi han posat en contra
nosaltres ens hem posicionat, així és que no sé si acabam
d’anar bé com a societat.

Pensam que a la política de migracions fins ara s’han fet
pegats; com deia hem deixat el debat d’aquests moviments
migratoris en mans dels populistes. Creim que una societat
madura ha de poder parlar dels problemes que té, i està clar
que la migració és un problema, perquè el que se’n va no vol
anar-se’n, allà on arriben no els volen perquè queden pel camí
a la nostra estimada Mediterrània, i per tants de motius. 

Nosaltres en principi votaríem tots els punts d’aquesta
proposició no de llei afirmativament, però en el punt número
2 sí que també ens agradaria que s’admetés l’esmena que ha
presentat Ciutadans, perquè pensam que efectivament si hi ha
retallades en moltes coses lògicament també n’hi haurà

d’haver en aquesta. I m’atreviria a fer una esmena in voce, si
se’m permet, que amb aquesta filosofia que s’ha de parlar dels
problemes que tenim i del problema migratori, també
començam a estar cansats que siguem les regions costaneres
les que haguem sempre de rebre, com no podria ser d’una altra
manera, aquestes persones, que per suposat volem rebre-les,
però pensam que el problema de la migració, el problema dels
refugiats, els problemes de les persones que van d’una banda
a l’altra cercant una vida millor o una vida, simplement, per no
morir, s’ha de tractar on s’ha de tractar, és a dir, ha de ser
política de tota Europa, no ha de ser només d’aquells que ens
menjam el marró i benvingut sigui, no és que digui que no el
vulgui.

Per tant voldria instar... que el Parlament insti el Govern de
l’Estat a reclamar un debat a Europa que solucioni en origen
el tema de la migració i que no ho deixi en mans..., bé,
d’aquelles regions o d’aquells països que els reben.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara, si els pareix, bé
de suspendre la comissió per deu minuts o bé podem seguir.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Podem prosseguir, sí. Puc intervenir, ja?

EL SR. PRESIDENT:

Pot intervenir, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bé, president, diputats i diputades, crec que hi ha prou
consens en el sentit de totes les intervencions. En relació amb
les esmenes de Ciutadans, he de dir que evidentment “dins la
disponibilitat pressupostària” queda acceptada. 

Després pel que fa també a..., evidentment que aquesta
nova llei que es faci “tengui en compte les valoracions del
Consell de Cooperació al Desenvolupament”, he de dir que
evidentment dins la tramitació d’una llei, quan es tramita per
part del Govern, evidentment és d’obligat compliment que es
tenguin en compte tots els òrgans que estiguin vinculats a
l’objecte d’aquella llei. Per tant, evidentment, com no pot ser
d’una altra manera, també l’acceptarem perquè pensam, a més,
que és important que es pronunciï també aquest consell de
desenvolupament.

I pel que fa al punt quatre , que evidentment s’instava el
Govern de l’Estat, o “s’insta, millor dit, el Govern de l’Estat a
reforçar la cooperació amb més recursos i prioritzi i
garanteixi la resposta en situacions d’emergència i ajuda
humanitària”, també queda acceptada.

Llavors entenc que hi ha hagut una esmena de la Sra. Lina
Pons, in voce, que de qualque manera el que recull és que el
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Govern de l’Estat reclami d’Europa també aquest debat, no?,
i que solucioni també aquest problema, que no només afecta
Espanya sinó molts més països que evidentment no acullen o
no... participen d’aquestes determinades polítics, he de dir que
evidentment, tot i que no tenc la redacció en aquests moments,
també l’acceptaria perquè crec que de fet aquí Europa té
moltíssim a dir i crec que és una aportació també que nodreix
més, si cal, aquesta iniciativa.

Per tant, crec que queda clara la fixació, el meu
posicionament. Si hi ha qualque dubte puc aclarir-vos-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Només plantej una qüestió, crec que si
l’esmena parla del Consell de Cooperació com a òrgan i acota,
és a dir, que no ho deixa de manera genèrica, si hauríem
d’incloure també el Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i  e l
Fons Pitiús, també, i així no deixam ningú pel camí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

En qualsevol cas acceptaríem també aquests òrgans, com
no pot ser d’altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Si posam el Consell de Cooperació crec també que...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, però, vaja, l’esmena la...

EL SR. PRESIDENT:

Per això m’adreçava...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Però si la fas in voce...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo entenc que el Consell de Cooperació té representació
dels Fons, però en tot cas, sense excloure cap dels òrgans, i
manco perquè, a més a més, específicament els Fons de
Cooperació insulars estan duent projectes més que eficaços
i amb una historicitat important, ampliaria, si el lletrat troba
que es pot fer in voce a una esmena mateixa que he presentat
per escrit... -li passaré per escrit, ara-, quedaria de la manera
següent: “... el Consell de Cooperació al Desenvolupament i
els Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús de Cooperació”. 

Sí, li ho passaré per escrit, i amb la modificació de llei,
que m’havia equivocat.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, hi estam d’acord, i en tot cas, si de cas, llavors ho
aclarim.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, convé que hi estiguem d’acord abans de votar.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No, quan dic que ho aclarim ho dic passant comptes amb
el lletrat, que ha de prendre nota, no...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Evidentment, crec que el debat ja el tenim clar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Entenc, per tant, que la PNL amb totes les
incorporacions es pot donar per aprovada per assentiment. És
així, no és vera?

Molt bé. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4779/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la discapacitat a Menorca.

Passam ara a debatre la segona Proposició no de llei, amb
RGE núm. 4779/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular
per les Illes Balears, relativa a la valoració de la discapacitat
a Menorca.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Maria Salomé Cabrera, per un
temps de cinc minuts. Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, president, bona tarda. Avui el Grup Parlamentari
Popular presentam una proposta referent a un tema sensible i
molt preocupant que es produeix des de ja fa massa temps a
Menorca, i que durant la legislatura passada hem patit
mancances i re tards en la valoració de la discapacitat que
encara continuen. L’agost del 2018 vam quedar sense metge
i encara continuem sense aquesta dotació solucionada,
únicament s’ha estat apedaçant i donant un servei puntual que
no és suficient. 

El passat 30 d’agost sortia als mitjans aquesta comunicació
que hi havia una llista d’espera de 454 persones, com a
conseqüència hi ha hagut queixes dels usuaris de les famílies
com no pot ser d’una altra manera, perquè al final aquí el que
passa és que es perd qualitat de vida, es perden drets,
oportunitats i, és clar, la gent passa pena. Creiem que això s’ha
de solucionar d’una manera immediata.

De fet, al ple del passat 10 de setembre vaig formular una
pregunta a la consellera Santiago respecte d’aquest tema i va
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insistir que el problema és que la plaça no era atractiva per als
metges, per anar a Menorca, que no volien anar a Menorca, i
que d’altra banda, la solució també passava per una
modificació de la normativa estatal, la qual cosa ja sabem que
és una cosa que no és immediata. I estaran d’acord amb mi que
si ens hem de fiar de Madrid amb la..., que ha estat en funcions
i no ha fet el que havia de fer i ara que tornam a arrancar les
eleccions, idò la veritat es que no... largo me lo fiáis.

D’altra banda, vull recordar que fa deu mesos, a una
pregunta que va fer el portaveu de MÉS per Menorca a la
consellera respecte d’aquest tema també, la consellera va
explicar que hi havia coses en marxa, que negociaven la
compatibilitat dels metges de l’ib-salut perquè poguessin fer
valoracions, que volien fer convenis amb la Inspecció Tècnica
Mèdica perquè poguessin fer valoracions i també que s’està a
punt de treure un decret autonòmic per tal d’agilitar aquestes
valoracions. 

És cert que no tenim coneixement exacte sobre què ha
passat amb aquestes accions, el que sí sabem és que la millora
de les condicions econòmiques dels metges, que sí que es fa
fer, es va tractar de solucionar-ho per aquí, no van funcionar;
no sabem per què, tal vegada no van ser suficients aquests
increments o perquè tal vegada hagués estat millor fer un
tractament un poc de xoc de què parlàvem l’altre dia.

Per tant, creiem que és evident que hi ha feina per fer, que
hi ha camí per recórrer per part del Govern, com ja ens ha dit
que es fa, i també per poder aconseguir així una solució
definitiva.

Per tant, nosaltres en aquesta PNL presentam tres punts
importants d’acord els quals creiem que són assenyats i
totalment en positiu: el primer punt és que el Govern balear...
prendre les mesures necessàries i urgents per tal de
solucionar els problemes que provoca aquesta situació  de
manca de metge que efectuï les valoracions de discapacitat.

El segon punt, instar el Govern central a dur a termes les
modificacions legislatives necessàries per tal que aquestes
valoracions es duguin a terme amb efectivitat i diligència i que
aquests retards que provoquen un perjudici no es tornin a
produir. I després, important també, que per part del Govern
balear es prevegin les partides pressupostàries necessàries per
tal de garantir aquest servei dins de les competències del
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Cabrera. Ara, vist que em toca
intervenir a mi i vostè és la vicepresidenta, li pregaria que
vengués a ocupar el seu lloc, i jo davallaré.

(Remor de veus i algunes rialles)

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Bé, és una esmena que és molt senzilla
perquè... sobretot o al primer punt... es proposa substituir “a
prendre les mesures necessàries i urgents” per “continuar amb
les mesures necessàries i urgents”. Com bé vostè mateixa ha
dit és un tema del qual ja hem tengut possibilitat de parlar-ne,
tant a la compareixença que va fer la consellera Santiago com
també a través de preguntes dins sessió plenària i, per tant, que
compartim aquesta mateixa preocupació per aquest retard en
les llistes d’espera, tot i que s’han escurçat en període, em
sembla que és de dotze a vuit mesos que han passat o... exacte,
a vuit mesos.

Per tant, això crec que és una millora, però no és suficient
i, evidentment, s’ha de continuar millorant i amb els termes
que ja va plantejar la consellera, que també plantejava vostè, a
la seva PNL.

Per tant, per part nostra res més a dir.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Ara ve el torn de fixació  per part dels diferents grups
parlamentaris, en primer lloc, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, intervencions... Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, per Unides Podem.
Nosaltres no estem...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, què he dit?

(Remor de veus)

Ah, em sap greu...

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No, has dit “Podem”, és “Unides Podem”.

EL SR. PRESIDENT:

Per Unides Podem, perdoni, perdoni... hagués estat pitjor
si hagués dit “VOX” o..., això que no (...).
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bé, el nostre grup parlamentari no està molt d’acord amb
el context escrit de la PNL, però sí amb la finalitat, d’acord?,
de la PNL. És un problema molt greu el tema de facultatiu de
Menorca, com ja s’ha exposat anteriorment tant per la
portaveu del Grup Popular com pel de MÉS per Mallorca, i és
un tema també que ja s’ha explicat a la sessió plenària del 10
de setembre i a Comissió de Drets Humans, tot.

Creiem que és insuficient, el problema no només afecta
Menorca, sinó que afecta tota Espanya, però nosaltres ens hem
de preocupar aquí per la comunitat autònoma i més per
Menorca, vuit mesos són molts per a una llista d’espera. Des
de les institucions cal donar solució immediata a la gent amb
diversitat ja que són un dels col·lectius més vulnerables a la
nostra societat.

El nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Ara per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Nosaltres ens vàrem ja posicionar... bé,
vàrem traslladar la nostra reflexió sobre aquest tema, que la
mateixa consellera, a la seva compareixença d’objectius, va
reconèixer la situació que hi havia; de fet, deia que estava
centralitzat el servei de valoració de dependència al Joan
Crespí i que l’objectiu d’haver de descentralitzar, com és
obligatori per garantir la igualtat d’oportunitats i equitat dels
ciutadans arreu de les quatre illes, no es donava com pertocava
aquest servei i, entre altres coses, el que ens va sorprendre, i
aquí entenc que una de les mesures a dur a terme seria garantir
que no quedin desertes les places; és a dir, ocupa la plaça i
renuncia llavors. No sé molt..., i en teoria vaig entendre... no,
no en teoria, vaig entendre que era una qüestió del que
l’Administració General de l’Estat exigia al facultatiu per
ocupar aquesta plaça.

Per tant, entenia que les comunitats autònomes a la
Comissió Interterritorial que du els temes de dependència i de
salut, es demanava per part de les comunitats autònomes, o per
algunes, la flexibilitat a l’hora del personal estatutari, és a dir
que no fos metge, que pogués ésser un altre especialista a un
àmbit també que pogués valorar.

Entenc jo que aquesta mesura que sigui necessària aniria
per aquest tema. Nosaltres donaríem suport al fet que fos un
metge o una persona facultativa, però dins l’àmbit d’aquesta
possibilitat, perquè queden desertes les places, i  nosaltres
enteníem la dificultat, si és que ens ha donat tota la
informació, que era així.

Per tant, donaríem suport, sí, al punt 1, entenem que un
dels problemes és aquest, o que es prenguin les mesures

necessàries en el sentit de garantir el desplaçament d’aquests
facultatius que ara mateix hi ha a Mallorca i que sí donen
resposta al Joan Crespí, a la resta d’illes. Crec que és una
mesura immediata almanco per cobrir. Per tant, si s’han de
dotar més places aquí per una qüestió també de residència o
del que sigui, que sigui una manera de donar sortida immediata
a aquesta mancança que té Menorca i que tenen la resta d’illes.

Quant al punt 2, també li donaríem suport.

I en el punt 3, jo no m’atrevesc en un tema de dependència,
igual que en un altre de política social, a demanar... a fer una
esmena sobre la disponibilitat pressupostària, entre altres
coses perquè si jo digués això de la disponibilitat
pressupostària, tal com hi ha la cosa, es garantiria el servei a
Mallorca i no a Menorca, Eivissa i Formentera. 

Per tant, donarem suport des del nostre grup parlamentari,
tal com ve redactada la PNL que presenta el Grup Parlamentari
Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem suport als
tres punts d’aquesta PNL, però sí que ens agradaria que
acceptàs l’esmena que ha presentat el Grup MÉS, si no en el
primer plantejaríem una abstenció. Creiem que efectivament
sí que s’han fet coses, no s’han aconseguit però pensam que sí
que s’han fet, com va explicar la consellera Fina Santiago, així
que ens va bé aquesta puntualització que han fet des del Grup
MÉS.

Estam preocupats per aquest servei, i segons publicava
aquests dies el diari Menorca acumula una llista d’espera de
més de 450 persones que estan per avaluar o per a revisió, i
efectivament les places estan dotades però no hi vol anar
ningú, així que tal vegada sí que s’ha d’instar, efectivament,
també el Govern central a fer els canvis oportuns, com bé
planteja aquesta PNL, perquè es pugui contractar qualque
professional que no sigui metge, exclusivament, perquè pugui
donar servei a aquest servei -em sap greu repetir la paraula-
que té el Govern de les Illes. Sabem que han fet el que han
pogut i crec que també hi ha altres comunitats autònomes que
passen per la mateixa situació.

Així que en principi donaríem el sí als tres punts, però
acceptant l’esmena de MÉS.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn del Grup Socialista,
té la paraula el Sr. Mascaró i Bosch.

 



76 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 5 / 26 de setembre de 2019 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista
farem, com no podia ser d’altra manera, un vot favorable a
aquesta PNL presentada, ja que com hem manifestat altres
vegades volem seguir donant solució a la demora existent en
l’avaluació de la discapacitat a Menorca que hem citat. Tot i
aquesta demora existent també a altres comunitats i tot i que
el temps d’espera s’ha reduït d’un any a vuit mesos,
reivindicam també que s’ha de seguir millorant en donar un
servei que les menorquines i els menorquins seguim
necessitant.

Així i tot també m’agradaria valorar el redactat d’aquesta
PNL, ja que no podem compartir part de l’exposició de
motius; sí, per exemple, que aquesta situació de retards hi és
des de fa massa temps, i realment sí, fa massa temps, tant de
temps que per exemple ja hi era amb el govern del Partit
Popular, perquè crec que ningú no hauria de defugir la part de
responsabilitat que hi tengui. Aquest grup parlamentari ni ho
fa ni ho farà. Som conscients que les queixes dels afectats i de
les seves famílies són justificades; els retards existeixen, com
existeixen a altres comunitats, igualment també per la falta
esmentada de metges.

Seguint una mica amb el redactat, després diu que no s’han
cercat solucions, i evidentment admetem la demora i podem
fer l’autocrítica i fer nostre el descontentament dels usuaris,
però tampoc no podem admetre que es digui que hi ha una
manca de recerca de solucions; com bé mateix ha dit la
diputada del Partit Popular ho va dir la consellera en
compareixença en aquesta comissió, i ho va dir també en
resposta en el Plenari. De fet crec que la consellera va
remetre també a cercar solucions definides, i aquesta PNL sí
insta a cercar solucions i a dur iniciatives legislatives, però en
canvi no aporta cap tipus de solució que sigui definitiva.

Com va explicar la consellera, la solució de reduir el
temps d’espera passa per una modificació de normativa estatal,
i que davant la falta de metges a tot l’Estat les valoracions les
pugui fer, per exemple, un sanitari, per exemple d’infermeria,
i puguin ser després validades per un metge, que sabem que és
un procediment, com hem dit també, és un procediment que
pot ser lent. Mentrestant s’han cercat solucions paral·leles,
com ja ha repetit també la diputada se cerca un decret
d’unificació que valori la dependència amb la discapacitat, que
farà una única valoració que es pugui tenir del grau de
discapacitat i  dependència. Tampoc no ho aclariria però
ajudaria a millorar la demora.

També es treballa en el conveni perquè inspectors i metges
de l’ib-salut puguin també valorar. També hem citat les
alternatives paral·leles a la normativa estatal com els dos
borsins que s’havien fet, que hi va haver tres metges i després
dos metges més que van acabar renunciant; s’havia parlat amb
mútues, s’havien mirat residències privades, metges externs
amb un contracte menor o fins i tot desplaçar metges de
Mallorca quan ha estat necessari. D’aquesta manera pensam
que la situació ha millorat, de fet els nombres així ho diuen, i
més que volem que millorin; per açò no podem admetre que

es digui que no se cerquen solucions, perquè trob que és
evident que sí se’n cerquen. Igualment no veiem de rebut dir
que el Consell Insular de Menorca no ha reivindicat la millora
en el temps d’espera; ho ha fet des del primer moment i ho ha
fet juntament amb la Fundació de Discapacitats, que ha estat
informada en tot moment des de la conselleria.

Per acabar vull reiterar el vot favorable que havia anunciat
al principi, perquè compartim la voluntat de trobar una solució
definitiva i estable per reduir la demora d’avaluacions, i perquè
les peticions que es fan en aquesta proposició no de llei de fet
pens que ja s’acompleixen: es prenen les mesures necessàries
per reduir el temps d’espera amb modificacions legislatives;
també es duen a terme, com he dit abans, i quant a les partides
pressupostàries, hi són. Tenim les places del borsí o les de
metge que no es cobreixen, però les partides realment hi són.

Per acabar faríem també un vot favorable a l’esmena que ha
presentat MÉS per Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Mascaró. Correspon ara
determinar si hi ha una suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts o bé podem procedir... Podem procedir.

Molt bé, correspon idò, per tant, ara el torn al Grup
Parlamentari Popular per tal de fixar la posició i assenyalar si
accepta l’esmena. Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies pel vot favorable i la
valoració positiva d’aquesta proposta, encara que els
antecedents no siguin del gust de tothom, però bé, l’important
és fixar l’objectiu de solucionar aquest problema, que és un
tema sensible, un tema important, i crec que l’objectiu és
aquest.

Respecte de l’esmena..., nosaltres acceptarem aquesta
esmena, perquè és evident que consideram que s’ha de fer més
del que s’ha fet, o potser amb més eficàcia o amb més sort,
però segurament, segur, que s’ha fet feina. De fet la mateixa
consellera, com he dit abans, va explicar en una pregunta que
li vaig demanar en el Plenari dia 10 que estava fent una sèrie...,
perdó, una pregunta que li va fer fa deu mesos MÉS per
Menorca, va dir que hi havia una sèrie de coses que estaven en
marxa que són pràcticament les que ha relacionat el diputat del
PSOE. El que no sabem és aquestes coses, aquestes
actuacions que nosaltres consideram que seria necessari saber
com estan, si han donat resultat o no.

En qualsevol cas, com dic, acceptam aquesta esmena.
Consideram que el que s’ha fet no és prou, és evident, encara
no s’ha solucionat el problema. Que s’ha millorat el termini de
dotze a vuit mesos, em sembla que ha dit, d’espera, nosaltres
consideram que açò no és una solució, no és un consol, açò no
ho podem donar per bo, encara que sigui millorar xifres, però,
és clar, darrere aquestes xifres hi ha persones; a aquestes 454
persones els és igual si és un 8%, un 10%, o si ha davallat la
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llista d’espera. El cas és que aquesta gent no té la solució o
passa pena, açò és el tema.

Per tant nosaltres..., com he dit agraïm el vot favorable de
tothom i... gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per tant entenem que es pot
donar aprovada per assentiment, és així? Molt bé, moltíssimes
gràcies.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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